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1903 — 1923.

Estos pasintaj dudek jaroj, la venontan l an de marto, 

depost la fondo de la „Klubo de junaj Esperantistoj“ 

kaj de nia hektografita revueto «Juna Esperantisto/ 

kiu signis la komencon de kunlaboro kun Hector 

Hodler kaj nian ĝemelan naskigon en Esperantujo. 

Dum  februaro 1903 ni eklernis la lingvon aparte kaj 

en marto ĝin ekpropagandis kune. Tiu komuna celo 

kreis inter ambau knabetoj dektrijara) tian amikecon 

de bonaj kaj malbonaj tagoj, kian eĉ la morto ne 

povas detrui.

y • a" /-r ;■ . 4 * • ' :/ 'I i’ ■' >,• •*; *
Unuope ne estas eble festoĝoji tian datrevenon, 

ĉar tro doloras la manko de la forestanto, al kiu 

flugas ĉiu penso, ĉiu rememoro. Kiom da fojoj ni 

kune suprenrampis iun alpan monton interparolante 

pri tiu kara celo, kiu plenigis niajn korojn. Hodiaŭ 

necesas tamen halti sur la vojo kaj, sidante sur 

soleca roko, rigardi malantauen la pagitan marŝon 

de finita dudekjaro.

Longa vojo jam irita! Same longa tuj irola. En 

1903 komencigis la tutmonda propagando. Angla, 

svisa, germana * movado naskigis post la franca 

Aperis la „ Krestomatio* kaj la unuaj vortaroj. En 

augusto 1904 internacia festo paroligis Esperanton 

en Calais. En 1905 okazis la unua kongreso. Riĉa 

literaturo kaj gazetaro kreigis.; Esperantismo organiz

igis. En 1905 la Lingva Komitato kun Centra Oficejo, 

en 1908 UE A.

En 1903, krom la Franca Societo, ekzistis nur 

kelkaj kluboj. En 1913 ĉiuj landoj havis jam naci

ajn societojn. Svarmis gazetoj ĉiuspecaj kaj ĉiu- 

somere zumis esperantista popolamaso en Kongresoj. 

En 1903 oni parolis pri, en 1913 oni parolis en nia 

lingvo. Dum  tiu periodo la knabetoj farigis junuloj, 

la centoj arigis en miloj, la ŝlosiloj dikigis en libroj, 

ĉ iu j pioniroj partoprenis la komunan penadon Iau 

sia ebleco. Ho, kiom da bonvoloj, ĉie trovitaj en 

Europo kaj Ameriko dum propagandvojaĝoj de 1907 

al 1913! Ne sufiĉe rapidis la vagonaroj, ne sufiĉe 

flugis la vaporŝipoj por ĉien disporti la Zamenhofan 

alvokon al homaro.

Vastaj audantaroj de Toronto al Barkovo, de 

Bostono al Moskvo, kie vi estas nun? El Ĉiuj tamen 

levigis amikoj sindonaj. Kun danko la penso reme

moras vin. Fervoro, juneco, noveco ĉirkaulum is la 

aferon. Forta vento ŝvelis nian velon.

Tiam ekkrakis la milito. M allum o regis dum 

kvin jaroj. La Majstro mortis, la pioniroj mortis. 

En la funebra nokto fidele tenis savan lampon 

Hector Hodler kun pacienco. Liaj fortoj tro streĉ- 

igis, sed li tenis tamen. Kiam ekbrilis relumigo de 

novaj pactagoj post la nokto malvarma, tiam ankau

li, plenuminte sian devon, mortis en plena laboro.

D ank ’ al lia, dank’ al ĉies sindonado, la sango 

refluis al ĉiuj membroj de I’ vundita Esperantujo. 

Gi refloris. Ĝ i restarigis. Ĝ i retrovis novajn fortojn 

En sangita mondo, kruele frapita, ĝi trovas antau si. 

gigantan taskon, urgan alvokon. Nova periodo mal-
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fermigis. Unuflanke kreskantaj eblecoj de oficialiĝo, 

aliflanke plej akraj atakoj. La respondeco de la nuna 

movado estas peza, la rimedoj ne sufiĉaj. Belegaj 

okazoj prezentigas unu post la alia, sed ni devas esti 

pli pretaj por ilin profiti plensukcese. Nia lingvo ja 

vivas. Ankau vivas U EA , sed mankas ankoraŭ al 

ĝi la certeco plue vivi, la sentima fortikeco, ne nur 

morale, sed materie konstruita. Per iom da plia 

koncentrigo ni povos finfermi armaĵon kapablan re

zisti je ĉiuj batoj. Tio estas la plej urĝa bezono en 

la nuna konfuza tempo.

Kurage ni daurigos la vojon post la minuta halteto 

memora. La sperto helpas. Dudek jaroj pasis. 

Dudek jaroj venos. Post la preparo, la efektivigo. 

Amikoj tiu landaj, unue certigu vian fortikaĵon, kaj 

ni nepre venkos. Dekmilo da membroj superas 

milionulon. Atendante lin, varbu ilin.

Edmond Privat.

Senfadena telefonio.
Elektraj ondoj de senfadena telefonio disvastigas nun tra 

la tuta mondo kaj samfortaj ondoj de intereso, modo, snobismo, 

scivolemo {kaj Ĉiuspecaj homarmoviloj infektas ĉiun landon 

unu post la alia. Baldaŭ Ĉiuj geknaboj parolos pri nenio alia. 

lin Parizo ĉiuj butikoj jam vendas T. S. F.-aparatojn, ĉiuj 

^rnaloj I enpresigas T. S. K* rubrikojn kaj Ĉiuvespere je la sesa 

dekmiloj da aŭskultantoj aŭdas" hejme la koncertojn d e li’ 

Ejfelturo. En Britlando eĉ esperanta kanto disaŭdigis.

En Usono propaganda parolado pri Esperanto estis and

ata de kvaronmiliono^ familioj per senfadena telefonio. En 

Hago, en Londono, la sama epidemio disvastigas. En Svis

lando Ĉie fonditas radio-kluboj. ĉe ties kunsidoj eeestas 

knabetoj, blankbarbulo], kamparanoj, studentoj, mezakaj in

struistinoj, ĉiuklasaj homoj el ĉiuj eblaj agoj kaj rondoj, 

publiko tre simila al la esperantistaro, komuna intereso ligas 

ĉiujn: la progreso de tiu nova mirinda scienco T. S. F. (tele- 

graf-telefonio sen fadenoj).

Verdire gi estas afero interesplena kaj eĉ impresiga. 

Oni povas kompreni, ke ,nia samideano D-ro Corret, esper

antista akademiano, restas alligata al sia aparato tage kaj 

nokte. La T. S. F.-fervorulo guas eksterordinarajn emociojn.

kambio plialtigis, dolaro je kvardekmil-tricent-kvar, sterlinga 

funto ducentdekmil-kvincent-dudekdu . .

Li turnas, jen franca voĉo Iaata: „Allo! Pariza Ejfelturo 

parolas . . .  Meteorologiaj antaflvidoj por morgaŭ: en nordo 

svetero bela, Cielo-! hela, kun iom da vento nordokcidenta, en 

oriento vetero bela, ĉielo hela, kun iom da nebulo matene. 

En sudo vetero bela, Ĉielo hela, kun iom da vento norda .

Li turnas. Jen siblas akre transatlantika Markonigramo: 

Tih — Tih . . . T i h i . . .  Tih — Tiĥ — Tih — Tih, Tih . . . 

Tih — Tih. Kia Ŝira pafado!

Li turnas, jen dolĉa muziko de Haga koncerto. Purvoĉa 

solistino kantas arion de Thomas: „ĉu vi konas la land’ kie 

floras orangaj’? Tie mi volus vivi. Tie mi volus vivi kaj 

morti/*

Li turnas, jen angla lingvo: „Hallo, ĉu Le Bourget? Tie 

Londono-Croydon. Kio farigis kun aeroplano Goliath, for

fluginta tagmeze T  Siblado interrompas: tih . . tih — tih — 

tiĥ . . .  „Hallo, ĉu vi Londono? Jes, tie Ĉi Le Bourget, la 

Goljato alvenis tri horojn malfrue, ĉ i devis halti en Abbeville 

Trankviligu, ĉiuj sanaj."

Li turnas, jen denova muziko el Radiola: danco moderna, 

danco ludata de potenca orkestro. Se nur lia kuzino ĉe- 

estus . . .  Li turnas, jen homa lingvo nerekonebla, nekom

prenebla, Ĉu ĉeha el Praha. ĉu eble rusa el Moskvo? —■ 

Sed jen frapetas lian ŝultron la patrino. „Joĉjo, Joĉjo, venu 

vespermangi! La supo»malvarmumigos.“ „Sed panjo, Moskvo

jus parolas!"---- „Nu, guste vi ne bezonas aŭdi tiujn bol-

Ŝevikojn! Kion ili diris?" —• ,,Mi ne scias, panjo, ili parolas 
ruse/'

Jen «ti una gimnaziano’ jkonstruis mem [sian aparaton. Li

fi ksis I akceptan* fad enon sur la tegmento aŭ inter du balkonoj, 

arangis [sian (kondensilon kaj aŭskultilon apud sia lito kaj 

ligis fadenon al tero per la doma gas' aŭ akvotubo. Reven

inte el lernejo ljii jetas la librojn jsur la plankon ikaj almetas 

senpacience la audilon al orelo . . . .  Li turnas la gradilon 

por ekkapti ondojn. Jen . . .  . aŭdigas telegrafado malprok

sima tat - tat . . . tat . . . tat — tat — tat . . . gi krakadas 

rapidege . . .  Li turnas ankoraŭ. Jen voĉo homa en ger

mana lingvo: ..Berlina Borso, la ciferoj de I' mateno -- usona

Mangante la supon, Joĉjo revas pri T. S. F., kuleron en 

mano, okulojn nenie. Li revas pri la tuta mondo. Antan 

kelkminutaj^ estis kvazaŭ dio kun sia aŭskultilo. Li aŭdis 

tutan mondon, voĉojn el ĉie. Mirinda potenco de I’ elektraj 

ondoj. Mankas nur unu afero al tiu grandioza! novajo. Ci 

devus uzi Esperanton. Joĉjo tuj eklernos gin, Ĉar la tut

mondo malfermigis al li. Interspaco malaperis. Honorsento 
lin ekkaptis.
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ĉar Esperanto povas ludi gravan rolon en la progreso 

de senfadena telefonio, ni volonte dediĉos iom da spaco* al 

tiu fako en nia gazeto. jEventuale la jarlibro de UEA povus 

ankaŭ enteni utilajn 'informojn pri la T S. F.-stacioj en la 

tuta mondo.
'  * ' i  V» * - * - '*■ - n. * ■ y ' ^  '■ -̂ 7. < \

j Ni ttre ŝatus ricevi! de niaj legantoj precizajn informojn 

pri la ekzistantaj elsendejoj en ilia lando (horoj de regula el

sendado le meteorologia, 2« novaja, 3C koncerta, longeco de 
I’ ondoj).

I  Oni diskutos pri tio en Venezia kaj ni ŝatus ricevi la 

adresojn de invitindaj Radio-kluboj aŭ T. S. F.-societoj.

i (Red.)

UEA kreskos kaj fortigos precipe per la individua 

agado de ĉiuj siaj membroj. Por 1923 Ĉiu membro klopodu 

por varbi almenaŭ unu novan asocianon!
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Giuseppe Mezzofanti.

Oni ofte diras, ke la studado de Esperanto estas multe 

pli facila ol tiu de la aliaj lingvoj. Estas vere; tamen multaj 

inter vi treege laboris por kapti la sekretojn de nia lingvo 

internacia. Kiom oni do devos miri, audante pri persono, kiu 

studis kaj parolis ne maipli ol preskaŭ okdek lingvojn; pli 

detale, li sciis kvindek lingvojn kaj tridek dialektojn. Tiu lingva 

monstro estis la italo Giuseppe Mezzofanti.

L i naskigis 1774 en Bologna kiel filo de simpla laboristo. 

Sed jam en lia juneco oni malkovris liajn grandajn studajn 

talentojn kaj instigis liajn gepatrojn ne fari el ii simplan man- 

laboriston, sed studigi lin. Post iom da penado la gepatroj 

jesis kaj permesis al la pastro Giovanni, kiu ofte venis en ilian 

domon, okupigi multe pri Giuseppe. Kiel ekzemplo, ke la 

knabeto havas eksterordinaran memoron, servos tio: dum pro

menado en la urbo la pastro diris al Ii la nomojn de ĉiuj 

stratoj kaj placoj, kiujn ili preterpasis; kaj post kelkaj tagoj 

la tre juna Giuseppe povis ankoraŭ sen eraro ripeti ĉiujn 

nomojn. Ankau la nomojn de la sepdek pregejoj kaj palacoj 

en Bologna la knabeto ripetis tute sen eraroj.

Oni trovis bonan instruiston por li. kiu neniam havis tian 

bonan lernanton, ĉar li lernis pli en unu horo ol alia en tagoj. 

Precipe li lernis la antikvajn lingvojn, latina kaj greka, kaj 

gajnis en ĉiuj klasoj ia unuan premion. Tamen liaj kamaradoj 

ne tro enviis lin, ĉar li estis amata de ĉiuj pro sia bona karak
tero.

Tiu granda studado tamen finigis subite, kiam li estis ĉirkau 

dekkvin-jara; li malsanigis, kaj dum kelka tempo la doktoro 

ne permesis al li legi ion. En tiu tempo, kiam li multe pro

menis kaj povis pensi pri sia estonteco, li decidis, ke li farigos 
pastro kiel lia unua amiko, pastro Giovanni.

Tiel okazis. Kaj tiam li eklernis krom ia antikvaj lingvoj 

ankau la hebrean, gvidata de sia profesoro. Sed tute sola li 

mem eklernis ankau ia lingvojn germanan, francan, anglan kaj 

araban. Kiam li jam estis pastro, ii farigis profesoro en la 

araba lingvo je la universitato de Bologna; kaj ĉar li havis 

multe da libertempo, li povis studadi plie. Baldau li sciis pli 
da lingvoj ol logas nacioj en Eŭropo.

Estis en tiu tempo, ke la armeo de Napoleon venis en 

ĉiujn landojn. Ankau Bologna estis kaptita de sinsekvantaj di

versaj armeoj; gi estis aŭstria, tiam franca denove; kaj al la i 

malsanulejoj oni alportis vunditajn soldatojn de la diversaj 

landoj. Dum la lasta milito ankau ni vidis preterpasi en nia 

urbo multajn diverslandajn soldatojn; sed en la armeoj de ■ 

Napoleon kaj en la aŭstria armeo servis ankoraŭ pli da nacioj.!

Mezzofanti, estante pastro, ofte iris al la malsanulejoj, kaj I 

la vunditaj soldatoj treege Satis lian viziton, ĉar Ĉiun li al- | 

parolis en ties propra lingvo. La germano, kiu en ia febro 

demandis iom da akvo, estis komprenata de ii kaj ricevus la 

multepctatan akvon. La hispana oficiro, kiu plendis pri sia 

dekstra brako, tute rompita, audis en sia propra lingvo vortojn 

de kompato kaj delkonsolo. La flegistoj ne komprenis ia danan, ' 

la polan soldatojn, sed Mezzofanti alparolis ilin Ĉiujn; kaj tial 

neniu estis pli ŝatata inter la vizitantoj ol la juna, afabla pastro, 

kiu estis por ĉiu kiel peco de Ia propra lando.

Mezzofanti igis profesoro de la greka kaj orientaj lingvoj 

en la universitato de Bologna en mil okcent kvar; sed dum la 

neniam lacigantaj militoj ii devis forlasi ĝin. En tiu tempo li 

lemis multe de ĉiu fremdulo, kiun li renkontis, kaj kiam li igis 

bibliotekisto de la urba biblioteko en mil okcent dekdu, li 

povis studadi tiom, kiom li deziris, ĉar en tiu biblioteko trov
igis libroj en Ĉiuj lingvoj.

Nature Mezzofanti estis jam treege fama inter siaj sam

tempuloj, kaj ofte oni klopodis forlogi lin de Bologna al uni

versitato de alia urbo, sed li ĉiam rifuzis, kiel ii ankau rifuzis

la honorajn ordenojn, kiujn diversaj regoj oferis al li. Tamen 

li akceptis novan profesoran segon * en la .universitato de 

Bologna kaj post nelonge farigis rektoro de ĝi. La tiama 

simpla laboristino do nun okupis la Ĉefan lokon inter la sag
uloj de lia urbo.

Kiam ii estis rektoro, en ia urbon venis sveda junulo, sed 

ĉar en Bologna n^iiu parolis la svedan lingvon, la fremdulo 

sentis sin treege sola. -Audinte pri Mezzofanti, la junulo vizitis 

lin; sed ankau Mezzofanti bedaurinde ne sciis la svedan lingvon: 

tamen por tia homo tio estis eta malfacilajo: li subite komencis 

j studi ia.svedan gramatikon, kaj post kelkaj semajnoj li jam Hue 

interparolis kun la fremda junulo. Li estis sia propra Berlitz- 
lernejo.

j  Nur la papo Gregorie la deksesa sukcesis allogi ia faman 

Mezzofanti de lia urbo Bologna al Roma; li estis nomita kar

dinalo kaj restis tie ĝis sia morto en mil okcent kvardek nao. 

j Gis sia fino li studis kaj Sajnis, ke, des pii maljuna li igis. des 

i pi* facile li povis lerni novajn lingvojn. Ni do ne malesperu 

jse ni ne havas tian junecon: ni eble farigos ankoraŭ treege 
kapablaj Esperantistoj!

La fama angla poeto Lord Byron ankau estis inter tiuj, 

kiuj vizitis Mezzofanti. Li rakontas pri ilia renkonto lauvorte 
la jenan:

«Estas nenia literaturisto fremdlanda, kiun mi ŝatus 

revidi, escepte Mezzolanti, kiu estas lingva monstro, pro

menanta vortlibro de ĉiuj lingvoj. Li devus esti vivinta en 

la tempo de la konstruado de la turo de Babel; tiam li 

| estus farinta grandajn servojn kiel interpretisto. Vera 

mirindajo li estas, tamen sen ia pedanteco. Mi klopodis 

j ekzameneti lin je ĉiuj lingvoj, en kiuj mi konis eble nur 

unu vorton, plej ofte blasfemon, kriita dum la vojago al 

la homoj, bestoj kaj veturiloj, unuvorte al Ĉio kio apartenas 

al la vojaĝado; kaj mi Juras, ke li hontigis min eĉ en mia 
propra lingvo!-

Kiam Lord Byron skribis tion, Mezzofanti estis ankoraŭ 

en Bologna kaj tiam jam sciis tridekdu lingvojn, kvankam li 

neniam forestis de sia naskiĝurbo. Li ĉion lernis el libroj kaj 

de la fremduloj, kiujn li renkontis. Tiamaniere li eklernis la 

flandran lingvon de studento el Brussel, kvankam li ne nomis 

ĝin lingvo, sed kiel la holandan lingvon, dialekto el la ger

manalingve. Car ankau la - holandan lingvon li sciis, legis 

multe de la poetoj Vondel kaj Cats. La holanda Doktoro Wap,

klii rakontas pri sia vizito al Bologna kaj Mezzofanti, diras la
jenon pri li:

• ,  . - / .t'

«Vespere mi trovis- Mezzofanti meze de junuloj de 

diversaj nacioj, parolante tiel facile kaj flue en funa lingvo 

kun studento el Canton kiel en holanda lingvo kuri Ut- 

rechtano. Neniam mi forgesos kiel afabla, simpla kaj bon

kora estis tiu respektinda, fama homo. Kiam mi adiauis 

lin, li skribis ion en holanda lingvo en mian libron, nur pri

pensante gin dum momento. Estis versoj, en kiuj trovigas 
nur tri eraroj Iau nia gramatiko*.

Sinjoro,! kiam via bela skribejo venis sub miaj okuloj 

Mi estis tre ĝojigita per via bonkoreco; (hodiau

Kaj tiel multe supreniris en mia spirito, en mia koro,

Ke mia lango restis muta kun kvindek lingvoj.

Nun, por ke mi ne ŝajnu al vi maldankema estajo,

Mi petas vin: bonvolu legi nur en mia koro! —

Sed ne nur genia lingvisto Mezzofanti estis, ankau li estis 

bonega, bonkora homo. Li klopodis helpi ĉiujn, kiuj petis lian 

helpon, kaj donis ĝis li mem ne plu ion posedis. Iam tamen 

estis tute maleble al li helpi personon, por kiu li deziris fari 

multon. Monon li ne plu havis; juvelojn li ne povis vendi, 

ĉar ili estis venditaj antaŭlonge en simila okazo. Tamen ion 

li vendis por akiri la deziratan sumon, kaj neniu el vi solvos 

la problemon, kio ĝi estis, Li vendis sian propran kapon al 

societo de kraniologio, kiu jam pli frue petis de li la rajton
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ekzameni lian kranion post lia morto. Tiam li rifuzis; sed nun 

li akceptis, ĉar ii fus bezonis tian monsumon, kvankam nur 

por alia persono! —

Eble vi ankau rimarkis, ke ekzistas multe da simileco 

inter Mezzotanti kaj Doktoro Zamenhof. Ambaŭ kleruloj, ili 

estis bonkoraj, simpatiaj homoj, kaj ambaa ili studis multajn 

lingvojn. Sed la granda diferenco estas:, per tiuj lingvoj 

Mezzofanti helpis en sia tempo multajn personojn, sed kiam li 

mortis, kun li mortis la bono, kiu povis naskigi de lia studado. 

Tamen Zamenhof distilis el siaj propraj lingvaj kapablecoj ion, 

kio eĉ post lia morto povos servi al multaj homoj. Tial por 

mi pli mirinda kaj pli laudinda ol la fama itala «lingva monstro" 

Mezzofanti estas la ne tiel fama, sed same bonkora kaj simpla 

pola doktoro, kiu nomiĝas Zamenhof, ĉar kun Mezzofanti 

mortis la kapableco de unu persono interkomprenigi kun ali

lingvanoj; sed Zamenhof naskis la eblecon por multegaj homoj 

interkomprenigi kun alilingvanoj, kaj, kvankam Zamenhof mortis, 

tiu kapableco certe neniam mortos tiel longe kiel Esperanto 

vivos. Ine Pentermann, Hotterdam.

La Metodo de Maria Montessori.

D-rino Maria Montessori naskigis en Chiaravalle, Italio, 

la 31 augusto 1870; ŝi estis kuracistino, sed specialigis pri la 

psikiatriaj studoj. Post nova, pacienca kaj kuraĝega sperto, 

provita pri la nenormalcerbaj geknaboj, M. Montessori ekvidis, 

ke la edukado de la nenormaluloj postulas precipe metodon 

konformigantan kun la interna disvolvigo de I’ infano. Sed 

kian rezulton promesus tiu sama metodo pri la normaluloj? 

jen estas la mirinda elpensaĵo, la granda realigebla idealo; 

pretigi, per novaj vojoj, la edukadon de la normaluloj. Por tio 

ĉi estis necesa grava laboro: nome, studi la normalajn ge

knabojn, la uzatajn didaktikajn metodojn, la edukplanon tra la 

jarcentoj ktp.; tial M. Montessori eĉ instruigis pri la filozofio 

kaj pedagogia antropologio. «La domo por la infanoj", kie 

kolektigis etuloj de du jaroj kaj duono gis ses jaroj, post ri

lata eksperimento diktis la sekvantan verkon ai Montessori^

,11 metodo della pedagogia scientifica, applicato all’edu- 

cazione infantile, nelle Case dei bambini" — II» Edizione — 

Loescher —- Roma.*)

Do, la Montessori’a metodo preparis taUgan ilaron por la 

disvolviganta iniano; nome, tian, kiu donos al ĝi eblecon sin 

movi libere (spaco, kovritaj kaj netutekovritaj Ĉambroj); la ebl

econ lari kaj ripeti kunordigitajn movojn en la plej {acilaj agoj 

de la praktika vivo (speciala arango de la lernejo); la ilojn 

por la superaj sentaj kaj intelektaj ekzercoj, gradige kombinitaj 

(speciala didaktika ilaro).

M. Montessori tiel metis la infanon tute liberaj tien, kie 

giaj novaj, sentaj kaj intelektaj bezonoj povas trovi kontentigon 

laŭplaĉe, kiel ia biologisto, kiu dezirante studi iun beston, pre

zentas al gi Ia plej favorajn kondiĉojn de vivo, por studi ĝian 

reakcion, kiu estas reala formo de ekzisteco. Tia kondiĉo de 

libereco postulas ne nur la supre rimarkigitajn ilojn, sed spe

cialan preparigon de I’ instruistino; ŝi devas esti tre respektema 

je la propraj agoj de la iniano, pacience observi giajn volajn 

laborojn, devas esti pli helpema ol gvidema, neniam malhelp

anta la ekvilibron de la cirkonstancoj por la lormigado de la 

homa interno. La ĉefa karakterizo de tiu ĉi nova metodo estas 

asigni en la infanon tian autoritaton, kiu pro la aliaj metodoj 

estas en la manoj de I'instruistino; kiel ankau, ke ĉiu akiraĵo, 

laŭ la gradigita kaj malrapida transformigo (infano, knabo, jun

ulo k. e.), naskigu el interno. Jen estas la profitoj atingitaj:

• )  La scitfnipedagogia metodo aplikita por infana edukado, en la Domoj de I 
I ululoj — 2« «ldono — Loescher — Romo (Italio).

I* La infanoj, per memedukado, havis evidentan formigo* 

de karaktero, de interna energio, supera al la aliaj.

2* Ili montris grandan aktivecon por la frua lerno de la 

diversaj disciplinoj, por la servoj kaj la agoj de la praktika

vivo.

Tiaj «Domoj por la infanoj** estas veraj «kampoj de eks

perimentado" por la psikologio. M. Montessori ekvidis la ilu

zion, en kiun falis la eksperimenta psikologio, opinianta ekkapti 

la legon el la komenca minuto de la infana reago! La psiko

logia vivo de la homo povas esti legata nur tra la procedo de 

ĝia formigo, kiel la homara vivo estas klarigata nur el Ia tuta 

historio, kaj ne el la rapidema momento . . .

Do, en tia pruva kampo por la studo de I’ homo, en tiu 

infana renovigita lernejo, estas eble renkonti la verecon de la 

biologia leĝo, dum la sciencisto, devigita observi infanojn ne 

vidatajn en kondiĉoj de plena libereco, eltrovas nur verecojn 

e! sociala kaj tempa karaktero.

La graveco de I’ eksperimento Montessori, kiel rezultato el 

Ia praktika edukado kaj kiel, sciencaĵo, varme entuziasmigis 

italojn kaj eksterlandulojn. En Roma kaj Milano ekzistas «In

fanaj domoj". La eksterlanda atento estis elvekata pri tiu re

novigo, kaj la «Montessori-metodoj" estas tradukitaj divers

lingve^, krom tio, multiokef>estas malfermitaj «Etulaj domoj" 

laŭ tia metodo. La eksperimentoj de D-rino Montessori daŭras 

pri infanoj de pli ol sesjaraĝaj.

Oni ne povas aserti la gustan nombron da tiaj «Domoj" 

nun ekzistantaj en ia tuta mondo; estas sufiĉe rimarkigi kian 

didaktikan ilaron oni nun fabrikas en Milano, en New York, 

en London, en Paris, en Shanghai, k. e.; ĝi konsistas el ilaro 

por komencigi:

l c iajn praktikvivajn agojn;

2* por ia sentaj ekzercigoj;

3* por la lernado de la mekaniko de la legado kaj skribado.

Domenica Pomarici.

Spicoj.
La spicado de mangaĵoj estas necesega procedo por helpi 

la digeston, instigi la koncernajn organojn je rapida absorbige 

de la nutraĵoj. Sen spicoj la plej multaj Satataj kombinoj de 

la kuirarto .estas neeblaj; per ili oni donas tiun specialan par

fumon, guston, kiu ofte distingas preferatan preparajon. Ni 

iom konatigu kun tiuj aldonoj de la kuirejo, olte konataj nur 
per la nomoj.

La spicoj estas ĉu el minerala, ĉu besta, ĉu vegetala de

venoj; la plej grandan parton liveras la regno de vegetajoj. 

La tropikaj kaj subtropikaj regionoj estas la rezervejo origina 

de preskaŭ ĉiuj uzataj spicaĵoj. Ju pli varma la klimato des pli 

fortaj la spicaĵoj tie kreskantaj. Pro tio oni komprenas sub 

spicaĵoj nur la plantojn el la landoj varmaj kiel pipron, pimenton; 

muskaton, cinamon, kasifolion, vanilon, kardamomon, zingibron; la 

kreskantaj spicoj en modera klimato preskaŭ estas forgesataj 

klasante kuminon, fenkolon, anison, koriandron, salvion, cere

folion, petroselon, kreson, timianon, majoranon, la kaporojn 

kaj la sinapon sub la simple nomataj «kuirejaj kreskajoj."

Ĉiuj vegetalaj spicoj posedas akre odorantan substancon, 

venanta de facilfluigeblaj, eteraj oleoj aŭ aliaj komplike kom

pozitaj materioj kiel rezinoj. Uzataj kiel spicoj estas tiuj partoj 

de la kreskajo kiu enhavas tiun materion, ĉu la semoj, la fruktoj, 
la folioj, ia floroj, la radikoj aŭ la Selo.

Plej disvastigata kaj ofte konsiderata kiel nemankebla estas 

la pipro. La hejmlando estas la tropikoj, prefere humidvarmaj 

arbaroj kie ĝi kreskas grimpante. La kulturo en la Sunda-
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i r t i r i  I  “U t  ‘a !UPUl° “  J * " "  Kur°P°' ,arat* sam‘ En I, antikvaj tempoj I. «Irano ludis rolon multe pli

Spri iio r  \,Za a' I  f "  T 00' p‘pr0: blank“ k°’ ni8ra' 8” Va“ ol nuntK">P“; £■• 120 limigas kiel kolorilo, dum. pasint. 
Sed 1,0 ne signifas ke eslas du specoj; la diferenco venas el ĝi estis Salata partumo. P

S k  uata deT ''* ' L| PrCŜ U !rUkl° ‘ st“  k°k'kta,a L" itala kuirei° Ĉi" utas ankoraŭ kiel aldono «e .Risotto-
kai sekigata de a suno; ia rezulto estas nigra pipro. U  blankan aliloke por kolorigi kukojn, por «pari ovojn au por spici lik
on, ricevas el la ptan. matura .rukto, mo.igata en speciale voron. L. p,an,ajo trovigas en varma? lando? Hispano
traktita akvo kaj sekala; plie oni [origas ia Selon. Tiu 6i Selo Francio, Krimeo, sed ankau en Austrio. I a prezo estis kai'

£uŝtoTaT I * r  ,etr T  “' T  klU te,“ Cn'“naS la ,or,an alti,: iom iruc lalugis au pezigis per iaj aldonoj ia
guston Tial ĝ, estas malpi, forta o. I. nigra. ,re malaltpezajn Horojn. L. mezepoko konis Ire aliajn punojn

Interesa estas la histono de la komerco de tiu fii spico Por tiaj falsigistoj, kiel atestas multaj malnovaj aktoj el arkivoj 

kiu kondukas nin jam en la epokon de la antikva Romo. Same dt> mezepokaj urboj. La urbo Nurnberg, centro de safran-

ia frukto de ,a kakao cn Meksikio servis kiel pagilo, kiel komerco havis severan regularon; komercistoj malobeintaj estis
«nono, ankau la pipro ludis tiun rolon eĉ dum la mezepoko en bruligitaj kun la falsigita komercaj. Rememorigas ankoraŭ al

urboj francaj, germanaj, italaj kiel deviga pagilo por impostoj. ,a iam florinta safran-komcrco la „Safren-gildoj“ en iaj urbo’

La riĉeco de mezepokaj urboj bazigis sur la komerco de pipro; germanaj au svisaj, unuigoj kun nuraj socialaj celoj. (Safran*
•ĉ la lingvo iafoje konservas rememoron al tiu Ĉi tempo ek- Zl*nft).

zemple wpepergelt, pepersok.“ La lasta, alnomo por pipro- La pulvorigata Selo de la kanelado donas al ni tre ŝatatan

komercisto, esprimo ankoraŭ nun uzata en germanlingvaj landoj. sP»con por likvoroj kaj multaj aliaj manĝejoj, rizo  (Ris au lait)

.Pipron rugan- oni malprave nomas la paprikon, verda, sed ka’ kukoĴ; la ^pulvorigata kiel aldono Ĉe vinoj kaj bovloj, 

mature tutrusa frukto de plantejo apartenanta al la familio de Pli amP,cksan ulon trovas la kaporoj, burgonoj de sovage

ia solanaceoj. La Seloj enhavas akran, bonodoran kaj kolorigan krt;skinta arbetajo en suda Europo. Ilia gusto estas acida kaj

substancon kiu donas al Ia manĝaĵoj la odoron, guston kaj tial ŝa,ata a,dono te «^co j. Oni vendas ilin konservitaj per
belan koloron. Tre batata ĝi estas Ĉe la hungaroj precipe por vinaKro kaĴ sa,o; gi estas komercejo eksportata multe el

lafama Gulids - hŭs au brasiko (krauto) de Szegedin. Alia Franci°  precipe Nice.

speco de piprosimila spico estas la pimento au pipro de Jamaiko, AliaĴ ŝatataĴ aldonoj de kuireja arto estas: Estragono

kreskanta en Indio, Brazilio kaj Meksikio; gia odoro estas sama Timiano’ Majorano, Satureo, Artemizio, Salvio (eldono ĉJ
a„ u  i— speco de svisa fromago „Schabzieger-), Portulako. La folioj

r ie  P  [ a u r o  I n m  ri />•? 11 n  a I ̂  i r .  n —  t ______I. • i ■ ■

ai tiu de Ia konata kariofilo. . , . „________ /t . 4M.*uvu. ua ionoj

Kiu ne konas la Muskaton? Uzata ĉefe por supoj kaj de 1 ,aaro iam destinataj ornami venkinton en Ia batalo nun

la nukso estas disvastigata kiel malmultaj ^stas uza,aĴ sadeoj, fortigo de vinagro, likvoroj, kaj ĉe
g g  ... g  W. /.

saUcoj, la ĉerizgrand----„ -- ------ uisvaMiKaia Kiei malmultaj '
•I la aliaj tropikaj spicejoj. Ĝia hejmlando estas ia Molukoj, konservado d* Moj- 

la Papuo-insuloj kaj Nova Gvineo; ĝi similas iom al lauro.

La frukto estas granda kiel persiko; ĝi entenas la kernon kiu n 
donas la muskatnukson. i /1n,so»

La muskatarbo eslas kulturita en gia devenlando kaj atingas Estragono 
pli bonan kvaliton jjer tio, ol la sovaga plantejo.

Apartenanta al la familio de I’ orĥideoj la Vanilo pro ĝia Fenkolo, 

delikata odoro sendube estas ia regino inter ĉiuj gis nun kon

ataj spicoj. Kiel planto grimpanta la kulturo ofte okazas en 

kunigo kun la kakao-arboj Meksikio estas la hejmlando sed ; u  

ĝi estas jam kulturata en aliaj amerikaj kaj en aziaj regionoj.j tXdpor°r

Kanelo,

La nomo venas el la hispana *voinilles“ kio signifas proksi - u,rA  k *  T  an«‘e: caPer’ Kape
mume kanalo „ _ 1 5  P k S  «* •*»»»»» . bo l: Amo«um. E lstari, ŭmlamomun,

Vortlisto.
bol.: Pimpinella anisum.
fr.; anis, angle: anise, germ.: Anis.

bot.: Artemisia dracunculus.
fr.: estregon, angle: tarragon, germ.: Estragon.
bot.: Foeniculum vulgare.
fr.: fenouil, angle: fennel, germ.: Fenchel.
bot.: Laurus cinnamom.
fr.: cannelle, angle: cinamon, germ.: Zimt au Zimmet. 
bot.: Capparis.
fr.: c^pres, angle: caper, germ.: Kapern.

mume kapsulo au kovrajo. La kulturo postulas longjaran 

sperton, atenton kaj komplikan laboron, ŭ i estas ekskluzive Kariofilo. 
uzata ĉe la konfitistoj, por farado de kukoj, glaciejo, kremo |

(Glace b la vangile, crĉme h la vanille) kaj ĉokolado. — La koriandro, 

alta prezo devigos serĉi aliajn parencajn kreskajojn, sed kiuj 

estas malpli bonaj, nur uzataj por o rd in a j bakejoj. Le kemia K i n 

industrio fine sukcesis febrikigi per disigo de ie suko de ie 

koniferspece pontejo «ortan venilon“ au «odorigi" malpli bon- ro’ 
k ventajn venilspecojn. .. .

r 1 Majorano

Ir.: cerdamome, engle: cerdemom, germ.: Kerdemom. 
bot.: Caryophyllus aromaticus. 
fr.: dous de girofle, engle: dove, germ.:GewiirzneIke. 
bot.: Coriendrum setivum.
fr.: coriendre, engle: coriender, germ.: Koriender. 
bol.: Cerum Corvi.

fr.: cumin, engle: careway seed, germ.: Kiimmel. 
bot.: Laurus nobilis L. 
fr.: laurier, angle: laurel, germ.: Lorbeer. 
bot.: Ori gan um majorena L.

Ma,p,i uzata estas la kardamomo, kreska,, e, la .amiiio de IE S * » , m a S  TllgLTn^rjoram 
lbroj, devenantai ankau e a trnnikni /rovion l-; r*,,..™ . fil:__ ’ _ ”«*rjoram,

Pipro,

zingibroj, devenantoj ankeu el ia tropikoj (CeyIon kaj Malebor- 
kordemomo).

Aniso, fenkolo, kumino, koriendro estes plontoj de le mo

deroj zonoj; la uzo estas tre varie. Le kulturo okezes ĝerden- Safrano 

maniere au pli emplekse. Ekzistos regionoj kie le plenado de c . . 
tiuj spicoj estes vero specioleco. baloto,

Le sinepo perte servos por lo fobrikodo de lo mustordo, Satureo 
«etate de le kolbesmonĝon^oj. Pro lo forteco de lo sinopoleo, 
le sinapferuno trovos medicinon uzon kiel plastro.

Lo kariofilo distingigos per bele formo kej egrabla odoro; 

gi estas la burgono de I’ floro de arbo kreskanto sur le Filipinoj 

koj Spico-insuloj, Io Molukoj; ĉe lo oriente bordo de Afriko 

•ni-ĝin nun kulturos. Lo eromo estes kouzote de oleo (oleo 

de kariofilo). Lo plej bone kvelito venos el lo Molukoj,

Amboino, malpli bonaj el Zanzibaro kaj Pembano.

Sinapo, 

Vanilo, 

Timiano, 

Zingibro,

germ.: Mairan au Mojoran. 

bot.: Capsicum annum L. 
fr.: poivre, angle: pepper, germ.: Pfeffer. 
bot.: Crocus sativus.
fr.: safran, angle: saffron, germ.; Sefren. 

bot.: Selvie officinelis L. 
fr.: souge, angle: sage, germ.: Salbei. 

bot.: Saturejo hortensis.
fr.: sarriette, engle: savory, germ.: Bohnenkreut.
bot.: Sinapis L. (S. albe, S. nigre.)
fr.: mouterde, engle: musterd, germ.: Senf.
bot.: Vanilio aromatica.
fr.: vanille, angle: vanilla, germ.: Vanille.
bot.: Thymus Vulgaris.
fr.: thym, angle.: thyme, germ.: Thymian.

bol.; Zingiber officinalis.
fr.: gingembre, angle: ginger, germ.: Ingwer.
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La genio de Galsworthy.

Francoj pri la formo, Angloj pri la temo ĉefe zorgas,
M

vidigas la potenca verkisto kaj liaj dramoj en unu individuo 

preskaŭ egalas en forto la tragediojn inter homoj pluraj.

_ . Ankau tra sociaj klasoj li vojadi gas la leganton akompan- 

jen ofta dirajo. Cin parte pravigas tiu fakto, ke efektive ante lin per sia nelacigebla komprenemo simpatia. Ekzistas 

povas famigi en Parizo novelisto nur pro la beleco de sia du specoj da observado, eĉ da senpartieco: unu objektiva 

stilo, eĉ se li skribas neniaĵojn, dum oni rifuzas la gloron rigardanta el ekstero, kaj unu kvazan subjektiva, sinmetanta 

al ideriĉa verkisto, kiu ne sufiĉe poluras sian lingvon. Male en I’ animo kaj korpo de I’ observato kaj kunsentanta kun ii 

okazas en Londono, kie la forteco de Tideoj pardonigas eĉ i almenaŭ dum momento. Tiun Ĉi varman metodon per interna 

ofendajn mankojn de I'skribarto. j  ..partopreno" Ĉiam aplikas Galsworthy. Ĉu ni ĉiuj ne jugas

Kiu pravas? ĉu la pure artista, ĉu la alia vidpunkto? aferojn iom diverse dum ni marŝas sufokate per la polvo de 

Preferinda estas tria jubilo, pli severa kaj entenanta jam 11' aŭtomobiloj kaj malamike timas ĉiun novan sonoron de 

ambaŭ. Kiam profunda pensulo aŭ delikata observulo scias trumpo aŭ kiam ni sidas komforte en rapidfluganta veturilo 

sonigi la muzikon de I' stilo harmonia kaj skulpti la trafan kaj malbenas la „malsagajn piedirantojn, kiuj ne scias teni 
reliefon de I’ esprimo taŭga, sole tiam lia verko estas per- j  sin flanke"?

fekta kaj li estas vere geniulo plena. c ~ , .. . A. . . .
M . .. .. • , . ~ , , Se Galswortny scias montri amon, i scias ankau montri
Maupassant tion atingis. John Galsvvorthv estas tia . .. \. ... . . .  ’ , , ,

. _  , ... . . i . . j  • • j  • I ifonon kaj li ne timas vidigi kian vastan okon okupas tiu
homo. Li altigas la anglan prozon al nivelo de mirinda in- ! * . * .. ^ c . .. . F 7
, . * *. a a ' a' i . u • . * ! zorgo» tiu posedo, eĉ tiu „sento . En la riĉa familio de a

strumento, el kies kordoj ĉiu sonoro rekte vibrigas la gustan i D , • , - • . , ,, ,
n»c/iai/^in lo h i’ i n , uki i* . **orsytes lamaljunuloj ankoraŭ interese kalkulas a „vaoron
respondajn en ia sentoj de I leganto. Eble neniu in ega as . A. • . . . .
en Karopo nuntempe. de Ĉ1UJ samKentanoj. M a lfe l i  v,ro revas pr, idoj, al kiuj

Kiu pli «I li scias mistere maltrankvili* la piejprofund- !' P°™ S ^  ^  Ju nu lo j guas la komforton de

alon en nia animo per kelkfraza impreso de somera vespero ' Pfl° Sed°' “  fa s ta d o  bazas sur fu j du grandaj «ef-
-sao n in ini »■ r- * • • i . • . . .. . . ’ kaŭzoj: mono kaj amo. Ce familia funebro, rapida rememoro
riĉa, peza, kun turmentaj insekto) zumantaj Ĉirkaŭ lam po? ..L  ,  •  j  .  ,  .  ,  i .  . .

r Z r  iroibtuM-*» j _ * 1 .  H ,  j tra la vivo de I mortinto konstatas lian monon kaj ajn
aŭ per kelkvorta sonorigo de stratorgeno enpuŝanta en la • , , , . •, , . .  . . r.t . . J J
kornn ian n,deirita,, :k„„ i. „ ,„ L .  afl Der am°J"' la normalajon kaj la akcidentojn. Bfektive amo venas

K kiel nekaptebla naturforto kaj falas kiel malordiga kataklismo
koron ian nedeziritan rememoron :kun la muziko 

lerta vidigo de ruga dianto sufokanta per bonodoro neforig 

ebla?
en la familian trankvilecon kaj moncertecon. lAmo minacas,

11 i,,,*; , , i sed mono helpas, Ĉar gi ebligas 'donaci lukson al virinoj,
Li ja scias ludi per maj propraj sensoj. La leganto . . 4 . . V

i u i . . . o . 4 .. .j. al edzino dezirata, al filino malprudenta,- al .nepoj esperita),
apartenas al Ii, korpo kaj animo. Sed antaŭ Cio i vidigas K - n j u j 

to vivon. La vivon Ĉie, la vivon ekstere kaj interne. Per Sed Galsvvorthv scias ankaŭ montri la ceteran mondon,-- --------  - ---------- 7

tio li estas anglo, ke li ne montras nur amon, nenion krom **un Sandan plejmulton de I homaro, kiu vivas sen la mono,

amo, sed la tutan vivon kun celoj kaj detaloj, agoj kaj pensoj, sen &*a komforto, tiun amason da sennomuloj, kiuj ,konas

loko, tempo, profesio, laboro, klopodoj, sentoj, voloj, zorgoj m00011 nur Per tio, ke ili laboras por gin havigi al aliaj kaj 

en ĉiuj fakoj. Per tio li staras proksime al la francoj, ke I ĉiupaŝe suferas pro gia manko al si mem. Unuĉambraj

li kuragas konfesi al amo, al amo plena gian tutan spacon heĴmoj, la pezo de I’ malpureco, la turmento de I’ mizero kaj

kaj gravecon. 4 u~“*‘ ‘ J .........................

John Galsvvorthv estas tutmonda, Ĉar liaj tipoj estas veraj 

homoj kiel ili ekzistas Ĉie, kun la sama homa konstruiteco, 

veraj gepatroj, veraj avoj kaj avinoj, aŭtentikaj viroj kaj vir

inoj, vivantaj junuloj kaj knabinoj nenie! pupaj.!

Samtempe Galsvvorthv estas anglo, Ĉar ĉiuj liaj tipoj 

apartenas al tiu gento memrega, hontema pri ‘siaj sentoj, I . . .  - - -
kagema pri sia koro, [malema montri sian propran suferon ul'noJ kaj turmentas la konsciencon de liaj poseduloj.

aŭ amon. Jen du fratoj, de longe nerevidintaj unu la alian 

kaj malkapablaj elbusigi unu solan vorton de la gojo, kiu 

bruligas ilian animon Ĉe 4la renkonto. Jen patrino adoranta 

siajn filojn, sed malofte kuraganta ilin kisi au karesi glatante 

la kapon, kiam ili farigis viroj. Sian grandan amonlŝi es

primas per Ciuspeca zorgado, alportado de utilaj objektoj,

sendado de medicinoj, kurado por aĉetaĵoj. Jen! patro kaji . .
..... » , ■. . . . .  . . Galsvvorthv naskigis en 1867. Lia arto atingis merfekt-
tilmo, profunde ligataj kaj tamen silentaj unu kontraŭ la aha, „  r , • c . . . . .  . , t •

. tlp I__ , , , . Mecon en noveloj. En teatro li kreis ankaŭ fortajn, esence
kiam ili plej bezonus reciprokan helpon, komunan malfermon ira_ 5r, r * u i j «•
(le Roro ' verajn verkajojn. De lia escepta homa kompreno, de lia

r*.iĉumrthf c„b,.uc,c j • . - t t . \ granda sageco pro sperto kaj de lia delikata bonkoro multe
Galsvvorthv sukcesas komprenigi sian nacion suferantan * • • « . ,

je tiu stranga geno je paroto kaj en kies koroj la vundoj I Z L l etnenC'°’ ^  " 
eble des pli doloras, ke faciligaj vortoj, Ĉu plendaj, ĉu I Edmond Privat 
kompataj haltas en gorgo premita. Tra Ĉiuj tiuj bariloj tra-! ---------

samtempe la bonhumoro kaj helpemo de tipaj malriĉuloj, 

ĉion malkovras la novelisto kun nekaŝebla kamarada hom- 

frateco. Sed ĉar li estas literaturisto, ne predikisto, eĉ ne 

unu vorto lia esprimas lian indignon kaj nedubeblan proteston 

kontraŭ la granda maljusto. Sed Ĉar li estas homo, lia sento 

pri tio ne povas resti sen esprimo, ĉ i enblovigis en I'animon 

de multaj el liaj tipoj, ĉefe en la koron de rimarkindaj jun- 

>j kaj turmentas la konsciencon de liaj poseduloj.

Kun kia delikateco Galsworthy metas la plej bonan el 

si mem en siajn adoreblajn junulinojn! En diversaj liaj no

veloj kvindekjara viro sentas sian koron forŝtelatan jde iu 

deksepjarulino kaj suferas ĉian turmenton (por defendi sin 

kontraŭ amo tia. ĉe la sojlo de I’ blankhara), la suno de 

I’ juneco jetas al Ii nerezisteblan allogon per lumo radia.
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La mateno.
Sennomulo.

De la sleloj bril' argenta 

Dronas en la blu' . .,
Jen aŭdigas mug' torenta, —
De Ia akua ffa'. .  .

Super tag nebul' volvigas, 
Rampas kiel fum\

Super akva arb' klinigis.
Brilas pala lum' . .  .

Post la monto blukolora. — 
jen rigardu vi. —
Paleruga la auroro
ĉiam brilas p l i . . .

De la vent' foiP movigas,

Flugas blanknebur . . .
Post la monio pliheligas 

De I' auroro brui' . . .

/ludas vi ĉevalan henon?

Krion de F birdar'?

Kaj de F daroj, bruan trenon,
Voĉojn de F homar'!

Sun' levigis, — jen ridetas, 
Logas per la rug’, *
Park' vekigis kaj ripetas ' 
Sonojn de la mug'. . .

Ula, 1922,

TRA LA L IBRARO .

o°00°o
O o
o o

°«ooO°

El Vjatkin.
N.* Krassovskij.

Estas granda la mond' en la belo konstanta, 
Kun la maroj, riveroj kaj ter'.

Cu vi povas plu vivi sen floroj kaj kantoj 
En la urboj, — sen vasi' kaj liber'?

Alte krias la agi ' . . .  Kaj ĉiam kun bruo 

Plandas ondoj ĉe la promontor'.

Ĉu vi povas plu vivi en mizero, enuo, 
Sufokigi pro gemoj kaj plor' ? . . .

Ĉu kalkulis la stelojn vi, homoj de F tero. 
Kiuj brilas en nokta ĉiel'?

Ĉu vi povas plu vivi sen reva espero 
Pri la /anri' de mirakloj kaj beF? —

1921.

.- ••oO O
O o

°«o©©°

Amfitriono. Komedio en tri aktoj. Molige. El la franca

lingvo tradukis Enrique Legrand. Esperantista Centra Librejo,

51 Rue de Clichy, Paris IX, 1922. 126 paĝoj, 12X19 cm. 
Prezo: 3 fr. fr.

i En Francujo estis glorata, tiun ĉi jaron, Mo I iii re, plej fama 

komediautoro kaj aktoro, pro Ia tricentjara datreveno de lia 

naskigo. El liaj verkoj, jam kelkaj estis esperantigitaj: George 

Dandm de Zamenhof, Don juan de E. Bo irae, Lavando  de 

; Sam. Meyer, Edziĝo kontrauvola de V. Dufeutrel.

Pro tiuj ambau laktoj, mi iom timis legante en la antau

parolo skribita en Montevideo la jenon; «ĉi tiu traduko estis 

verkata kiel ekzercado apenau du monatojn post la tago kiam 

mi komencis lerni Esperanton." Kaj ankaŭ: «Ĝi praktike el- 

| montras la facilecon de la lingvo. Ĉar neniu alia ekzistas, en 

kiu oni povas post kelkaj monatoj da lernado skribi similan 

verkon." Mi timis antautempan naskiton, kiel ni jam kelkajn 

havas. Sed mi eraris. La traduko de S-ro Legrand estas tute 

j  korekta, tre facde komprenebla; ĝi, per siaj senrimaj dekunu

silabaj liberaj versoj, redonas la tuton de I’ franca teksto la 

j ridindecon de I’ situacioj, la komikecon de T personoj, la vervon 

de iha) paroloj. Kvankam Amfitriono ne estas unu el la plej 

lamaj teatraĵoj de Molige, per tiu ĝustatempa eldonajo la

autoro a n k a u j*  kunasociigis nian movadon en la solena me
morigo plisuprealudita.

Italaj rakontoj. Edmondo de Amiris Esperanten tradukitaj 

el itala teksto de D-ro P. C. Monti. Kolekto de la Revuo L*Fs 

peranto". Eldonis A. Paolet, S. Vito al Tagliamento. "italio 
78 paĝoj, 12X17 cm. Prezo: 3 L. (2 fr. fr.)

La verkoj de E. de Amicis estas mondkonataj, precipe lia 

admirinda «Cuore" (koro) tradukita en ĉirkau 20 lingvoj. El 

tiu libro, S-ro Monti elektis ses belegajn rakontojn dirantajn 

al ni la heroajn agojn de knaboj, ĉu dum milita tempo, ĉu en 

i familiaj okazoj. Oni ne legos sen emocio tiujn artplene verk- 

| itajn paĝojn en la bona, preciza kaj belstila traduko de S-ro 

Monti. Nur kelkaj preseraroj (ekzemple j por i), kelkaj «dev- 
iĝi“ (anstataŭ devi) estas riproĉeblaj.

i Pri la devoj de I' homoj. Parolado al junulo. Silvio Pellico 

Esperanta traduko de D-ro A. Tellini. Kolekto de la Revuo 

«L’Esperanto“. Eldonis A. Paolet, S. Vito ai Tagliamento. 

1922. 94 paĝoj, 12 X 16V8 cm. Prezo: 3 L. (2 fr. fr.)

Cefe konigis la nomon Silvio Pellico eksteriande la mult

nombraj tradukoj de lia verko «Miaj malliberigoj". El la antau

parolo ni ekscias, ke li estas ankaŭ autoro de tragedioj, poeziaj 

| noveloj kaj de tiu «Devoj de P homoj* nun legebla en Esper

anto. Gi konsistas el konsiloj pri vivkonduto, klarigas la 

! devojn al religio, patrujo, aliuloj, familianoj, listigas la necesajn 

virtojn, kaj entute estas aro da moralaj rekomendoj bazitaj sur 

kristanismo, pli precize sur katolikismo. La tradukinto pensas 

ke, kiel la Evangelioj, ĝi taŭgas kiel gvidlibro pri moralo. La 

bonintenco de I’ verko estas nedisputebla; sed nune, libro kun 

ĉiulinia moraliga prediko estas iom malnovmoda. Piuloj ĉefe 

Satos ĝin, sed ĝin ne bezonas; junuloj, kiuj povus profiti el ĝi 

trovos ĝin teda kaj ne legos. La traduko mem, ĝenerale bona 

enhavas tamen frazojn au vortojn korektotajn (ilia por sia, nek 
por au, tial por kiam, ĉion por kion k. a.)

Devoj de Ia homo.*) Penso kaj agado. Dio kaj popolo. 

Giuseppe Mazzini. El la itala lingvo tradukis Mikaelo Ara- 

beno. Genova, Laborista Esperanto-Grupo, Via S. Luca 4-2. 
1922. 164 paĝoj, l i  X 16 cm. Prezo ne montrita.

i F Dele?-'t0, de UErt esU* tre varme petala sendi al la Laborista Gruno

membro ‘ M r -4' 2’- Genova ,e«ehlan Precizan adresaron de •
membroj por ke ili povu neevi senpage specimenon de Uu verko.
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donejo Oskar Ziegler & Ko., Marktredwitz, Bavarujo. 24Nobla itala patrioto «stis Mazzini. Liaj «Devoj de la homo" 

ustas dedicata) al la italaj laboristoj. La tradukon entreprenis 

la Genova laborista grupo por honori sian samurbanan apos

tolon en la 5Oa datreveno de lia morto, kaj la libro estis pre

zentita al la delegitoj de I’ diplomata Genova konferenco; & 

estas nun disdonata tra la mondo.

La stilo estas tiu de publika alparolo, kaj la traduko bone 

konservis tiun econ; ĝi estas tre flua, korekta, komprenebla. 

Sed pri la temo mem, oni devas konstati, ke tiaj moralaj, poli

tikaj kaj ekonomiaj pripensoj kaj konsiloj rapide kadukigas; 

se la verko restas interesa je historia au stila vidpunkto, ĝi 

perdis sian efikon; la rapida evoluo de P vivkondicoj kaj pens

manieroj igas maltrafaj multajn argumentojn kaj rezonojn. Kion 

la libro montras, estas ke Mazzini havis siatempe altan idealon 

kaj ke li elokvente dissemis siajn tiam utilajn admonojn.

Akordoj Esperantaj de M. L. Kaplan. Esperanta Librotrezoro

N-ro 2. 1922. Eldonejo J. tapiro, L ipota 33, Bia!ystok,

Polujo. 32 pagoj, 11X17 cm. Prezo: 4 respondkuponoj.

Kicevebla ankau ĉe la Pola Esperanto-Servo, Fr. Prengel,

Kordeckiego I a, Bydgoszcz.

14 mallongaj au pli ampleksaj poemoj formas la volumeton. 

Se ne tute novaj au originalaj estas la pensoj de P poeto, li i 

almenaŭ verkas versojn korektajn kaj agrablajn .plezure tkaj 

senpene legatajn. Ĝenerale li, sur sia liro, pinĉas la kordon 

de P malĝojo kaj ekzemple melankolie kantas:

«Vintro en strato kaj vintro en koro 

Vintro malvarma, malgaja!

Mortis de longe la lasta jam floro,

Pasis la tempo, la maja .. .*

Versajaro. Originale esperante verkite de Julio Mangada-

RosenOrn. Presejo: San Lucas, Madrid. 28 paĝoj, 10V8X

15 cm (sen kovrilo). Prezo: I respondkupono.

La 14 versaloj verkitaj de S-ro Mangada estas regulaj Iau 

formo, montras lertecon en la uzado de nia lingvo, enhavas 

plaĉajn muzikecajn partojn; sed ili ne ĉiam esprimas poeziajn 

temojn kaj, por kelkaj el ili, bela prozo pli plaĉus ol katenoj 

de Pversreguloj; ofta uzo de mallongaj, ses au oksilbaj versoj, 

tro ofta engovo de vortoj: ha!, do,..ve!, ja, jam, necesaj Iau 

ritmo, sed ne Iau senco‘estas iom lacigaj, kiel ankau unutoneco 

de Primoj en kelkaj pecoj, ekzemple kiam Ĉiu dua verso finiĝas 

der as. Ne Ĉiu posedas talenton kiel Grabowski, kiu povis 

prave moki la «adasistojn**. Tiun alnomon cetere ne meritas 

S-ro Mangada; sed li iom incitis al severa kritiko, adiaUante 
la leganton jene:

«Al mi la censuro 

Eĉ estos plezuro 

Ĝi Ĉiam instruas."

Krioj de P koro. Salo Kornfeld.^ Jaslo (Pollando) 1922. Eldonejo

«Esperantista voĈo.“ 32 paĝoj, IOl/2 X  16 cm. Prezo:
15 M. germ.

T iu kolekto da 25 poezietoj estas rekomendita de Esper

antista Literatura Asocio, kaj vere, laŭ lingvaj kaj poeziaj re

guloj ili estas tute senriproĉaj. Ili kantas amikecon, amon, 

naturon, deziron al paco kaj malamon al milito, Esperanton. 

Kelkaj estas tute originalaj kaj harmoniaj, en aliaj oni retrovas 

iom olte traktitajn temojn. La libreto estas bele prezentita 

kaj presita. Cu estas permesate diri, ke en la titolo mem, en 

la oftaj grandaj literoj, en la dediĉo kaj cito de loko kaj dato 

eĉ por kvarlinia versaro, ŝajnaperas ia nevola pretendemo? 

Kredeble nur ŝajnajo; tamen evitinda.

Penseroj. Unua kajero. Kompilis kaj tradukis Salo Kornfeld.

Kekomendita de Esperanta Literatura Asocio. 1922. El-

paĝoj, 14X  IO cm. Prezo: 5 M. ger. (Por mezvalutaj landoj: 

8 M.; por altvaloaj landoj: IO M).

167 unu, du, au triliniaj pensoj el plej diversaj autoroj kaj 

tempoj estas lerte tradukitaj kaj kunigitaj. Kvankam kompren

eble iuj kontraudiras aliajn, ĉar vero ankau havas du flankojn, 

i l i  resumas la sperton de P homa prudento, ili spirigas Ia par

fumon de P plej alta saĝeco. Konciza, preciza kaj korekta 

estas la stilo de P tradukinto.

Per tolboato. — Skizo de Ioloka. — Ilustrita. Eldonejo Oskar 

Ziegler & Ko., Marktredwitz, Bayern. 1922. 24 paĝoj,

10 V2 X  15 cm. Prezo: 6 M. germ. (Por altvaloaj landoj, 

100% plialtigo).

Originala viva rakonto pri originala vojaĝrimedo, kiun eble 

sportuloj laumodigos.

Sed ĉu tiaj malampleksaj tekstoj ne trovus pli taugan lokon 

en Jurnalo aŭ en antologio, ĉar vere tro da broŝuretetoj kaj 

tro malmulte da veraj libroj estas presataj en Esperantujo.
V  .  ' 4  ' t  '  •  -  * '  *sv. * V '  A *»  '  i\(  *r  j 1  •  ’  '  ' ' '  J,4f

Ekzilo. Rememoroj. Aleksy Rzeu>ski. Kun permeso de la autoro 

el la pola lingvo esperantigis Kazimierz Domoslaivski. La

borista Biblioteko Esperantista N-ro I. Eldonis Laborista 

librejo, Warszawa - Lublin 1922. 60 paĝoj. 13X17 cm. 

Prezo: 300 polaj markoj (eksterlande 0,50 fr. sv. au egal

valoro. Por malbonvalutaj landoj 25% rabato.)

De tempo al tempo oni legas Esperantajon rimarkindan per 

neofta originaleco, per ia loka au tempa karaktero tute speciala. 

Inter tiuj allogaj verkoj mi lokigas la jenajn rememorojn pri 

ekzilo. Ili havigas la apartan impreson de veraj okazintajoj 

senpartie rakontataj de propra vivinto au pliĝusta viktimo. La 

antaŭparolo diras, ke Rzewski, unue manlaboristo, estis 19 jara 

dum la 1905a rusa revolucio, pro kies partopreno li estis ek

zilita. Post forsavo el la malliberejo kaj travivajoj en diversaj 

okcidentaj urboj, tiu progresema homo, ankau samideano, estas 

nun urbestro en Lodz.

Flanklasante la nacian kaj socialistan tendencon, tute kom

preneblan, ĉiu leganto trovos plezuron en la vivaj, ofte kortuŝaj, 

au instruaj okazoj simple rakontitaj: vojaĝo al ekzilejo, ren

konto de tombo de malnovaj martiroj, moroj de kozakoj, tra

gedia vorto de polino ekzilita, vivo en germana aŭ franca 

fabrikoj. Kompreneblo kaj stilo de P traduko estas tute bonaj.
.  t? * ‘ Vp •  *

Dua Kursa Legolibro. Kompilita de W. M. Page, F. B. E. A. 

Kolekto de B. E. A. No. 3. Londono: Brita Esperantista 

Asocio, 17 Hart Street, W. C. I. 1922. 24 paĝoj, \2̂/2X .l8 cm. 

Prezo: IO p. (4 respondkuponoj).

Kiel la unua kursa legolibro jam priparolita, la dua celas 

forigi mankon de facilaj legajoj por lernantoj, prezentante ko

lekton da anekdotoj kaj humorajoj. Tralegante la amuzajn 

tekstojn, oni konvinkiĝos, ke la celo estas ĉiel atingita kaj ke
« - -** * * * * ’* t j •' *v ftiJ i  . r**C*̂  _.* *, • Vi -. i  ■' 's . / V ' : ” " \r.Ji iji . :V>;-

niaj kursestroj disponas novan taŭgan lernilon por distri kaj 

j perfektigi siajn disciplojn.

Fundamento de Esperanto. L. L. Zamenhof. Eldono Flandra. 

Holanda. Tradukita de Frans Schoofs. Esperantista Centra 

Librejo, 51 rue de Clichy, Paris 9«. 1922. 114 paĝoj,

11 X  17 cm. Prezo: 2,50 fr. fr.

Ne bezone paroli pri ia graveco de P fundamentaj gramatiko,

I ekzercaro kaj universala vortaro, firma bazo de nia lingvo. 

Al dekduo da lingvoj en kiuj ĝi jam estas tradukita, ni povas 

aldoni la Flandran-Holandan; en la koncernaj landoj ĝi valore 

helpos la samideanojn emajn al serioza laboro. S-ro F. Schoofs 

faris al siaj samlingvanoj gravan servon prilaborante tiun tra

dukon.
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Magyar - Esperanto Zsebszdttr. (Hungara - Esperanta Poŝt-

vortaro). Preparita de Dr. Schatz Robert. Dua plibonigita

eldono. Eldonejo Kdkai Lajos, IV Kamermaver KaroIy-

tca 3, Budapest. 1922. 160 paĝoj, l i  X  15 cm. Prezo 
ne montrita.

Klare presita sur du kolonoj, tiu rica vortaro entenas Cir

klu 14.000 vortojn hungarajn kaj iliajn tradukojn en Esperanto. 

Gi do estas unuaranga laborilo por niaj hungaraj samcelanoj, 

kaj ni ne miras, ke tiom da ili tiel lerte praktikas nian lingvon 

tamen tiel malsimilan je ilia. Formato, arango, prezo, abundeco

|  • a ( j  | mi ne kapablas jugi) precizeco 
kaj fidindeco respondas ĉiun postuleblecon.

ESPERANTISMO

Komerca Konferenco en Venezia
»2— 4 aprilo 1923.

Deutsche Redensarten in Esperanto. Germana - Esperanta es

primaro Iau ia Proverbo esperanta de D-ro L. L. Zamenhof

Rai I Minor. Deutsch-Esperanto-BUcherei No. 4. Esperanto- j

Verla g Ellersiek & Borel, Berlin-Dresden. 52 paĝoj, 121/- j

18'/2 cm. Prezo: IO M. germ. (por mezvalutaj landoj i
16 M.; por altvaloaj landoj 20 M.)

En ciu natura lingvo estas riĉa provizo da esprimoj kaj 

sentencoj, ĉie uzataj, iom post iom per tradicio enkorpigintaj 

en la lingvo mem dum centjaroj. Tia tradicio mankas por 

Esperanto, kaj estus dangere se, el ĉiu lingvo, oni tradukus 

lauvorte samsencajn esprimojn. Tie ankau neutrala internacia 

vojo estas sekvota. S-ro K. Minor prave pensas, ke la verkaro 

Zamenhofa kaj precipe la Proverbaro povas liveri al ni tiun 

komunan esprimaron. Tial li kolektis germanlingvajn kaj apude 
donas la formon elektitan el la Proverbaro. :

Li citas pravigajn ekzemplojn pri tiu dangero: ekzemple

anglo diras: Vi povas malfermi vian buŝon sufiĉe longatempe

gis kiam birdo falos en ĝin; franco diras: Li atendas gis la

alaudoj tute rostitaj falos en lian bekon; germano: Rostitaj

kolomboj al li ne flugas en la buŝegon. Nu, kiel diros ni?

Ni diros Iau la Proverbaro: Li atendas, ke rostita kolombeto 
flugu al lia buŝeto.

Pri tiu granda valoro de I’ Proverbo, kiel fonto de komunaj 

Ciutagaj esprimoj oni ne povas tro insisti. Post eklerno de I’ 

lingvo, legado kaj relegado de I’ Proverbaro superas je profito 
multajn el la preskaŭ tro nombraj legolibroj.

Cetere oni facile ankoraŭ grandigos la nombron de tiuj 

necesaj esprimoj, ĉar multaj cl ili estas pli internaciaj ol oni 

ofte supozas. S-ro Minor diras, ke vorta traduko kiel: «Jen 

fabelo de nutristino* ne estus internacie komprenebla. Mi 

pensas guste la malon pri tiu ĉi, kiel pri multaj aliaj. Kiu 

multlingvulo faros al ni la servon kolektadi tiujn Ĉi kompren

eblajn parolturnojn kaj tiel kompletigi la majstran proverbaron?

Tion atendante, la sugesto de S-ro Minor, ke verko simila 

al lia aperu por aliaj lingvoj, estas atentinda kaj realiginda.

Esperanto. 5 Lekcii. Hlucz. (Esperanto en 5 lecionoj, ŝlosilo;.

En pola lingvo. Ig. Tejchfeld. Eldonejo B. Rudzkiego en

Varsovio. 32 paĝoj, 12X17 cm. Prezo ne montrita.

Helpe de tiu ŝlosilo, la jposedanto de I’ libreto por pol

lingvanoj: Esperanto en 5 lecionoj* povos mem ellerni nian j 
lingvon. Gi entenas Ĉiujn necesajn klarigojn kaj tradukojn,,1 

numeritajn por ke oni povu facile iri de unu libreto al alia.

Vivo de Zamenhof. Edmond Privat. Eldonejo Ferdinand Hirt

& Sohn, 15Salomonstr., Leipzig. 1923. llOpaĝoj, 13X19cm.
(Sen ilustrajoj).

Lau malavara permeso de la Bolingbroke Mudie Librar- 

Kuratoroj kaj de la autoro, tiu verko nun apera*; en speciala 

malkara eldono“por malbonvalutaj landoj de Centra kaj Orienta I 

Europo, kie ĝi estis delonge dezirata de la esperantistoj. Kom

preneble tiu eldono ne povas kaj ne devas vendigi en Ia bon- i 
valutaj landoj. q  g

La preparado por la konferenco bone prosperas. La 

j Venezia Komerca ĉambro konfirmis sian patronecon kaj la 

Itala (Komerca ĉambro. pon Svislando, akceptis kunvoki la 

konferencon kaj inviti oficiale interesatajn organizajojn, same 

kiel la Instituto J. J. Rousseau faris lastan jaron por la Lerneja 

Konferenco en Ĝenevo.

La programo de la konferenco estos tbaldaŭ definitive 

fiksata. La laborkunsidoj sendube malfermiĝos lundon, 2. aprilo, 

matene, kaj daŭros mardon kaj merkredon. Dimancon Paskan 

alvenos matene la brita delegitaro. Aliaj jam alvenos pli frue 

por viziti Ia urbon. Sabaton,1"'31. marto kunvenos kredeble 

Ia grupaj delegitoj de la Itala Federacio.

La brita delegitaro espereble entenos tridekon da re

prezentantoj 'endiversaj komercaj kaj profesiaj organizajoj. 

La B. E. A. decidis subteni la konferencon oficiale kaj S-ro 

C  E. Edmonds, Esperanto, 17 Hart St., London W C , centrigas 

la tutan organizon de la brita karavano. (Revenbileto karavana 

London —  Venezia — London II* klaso: £  8).

La franca delegitaro anoncigas pli multnombra ol en 

uenevo. En Parizo S-roj Archdeacon, Delanoue kaj Agourtine, 

Esperanto, 51 rue de Clichy centrigas la informojn. En Sud

orienta .Francio, ■ kun helpo de S-roj Ga be r t ka j. Cherblanc

same ,faras S-ro L. Poncet, Esperanto, 30 rue Ferrandifere 
Lyon.

El ceteraj landoj venis ^ojigaj aliroj, interalie de la

grava transporta firmo germana Karl Lassen, de komercaj

Cambroj francaj, anglaj, svisaj, italaj, de Foiroj en Base!

Barcelona, Leipzig, Praha, Padova, Milano, de Supera Ko-

j merca Altlernejo en Genova, de ministrejoj aŭ registaraj

delegacioj persa, Ĉeha, germana, de Franca Komerca ĉambrr 
en Londono, ktp.

La itala Federacio dissendis cirkuleron kaj organizis

monkolekton por organizi sian delegitaron. Ĝia prezidanto 

S-ro Kavaliro Vaona, 5 Via S. Egidio, Verona, jus vizitis 

I Venezion por starigi tie lokan akceptan komitaton.

Ekspozicionte esperantaj reklamiloj, prospektoj, afidoj, 

katalogoj aŭ gvidlibroj, ĉu komercaj, ĉu turistaj estos organiz

ata en Venezia. Oni sendu la dokumentojn al S-ro Giovanni 

Bon ini, S. Angelo, calle Avvocato 3901 A, Venezia aŭ alportu

ilin mem dum la antaupaska semajno anoncante antaŭe por 
rezervi lokon.

^Hotelo Wagner, sur insulo Lido, konfirmis definitive

la (promesitan prezon de (tagado kaj mankado por 30 liroj

potage. Sed, ĉar la nombro de Cambroj estas limigata, tiu

prezo estos certigata, nur. al la konferencanoj sin anoncintaj

antan la 5. marto 1923 al UEA-oficejo en Gen&ve, 12 Bd du 
Theatre.

Mondonacoj. Ni ankoraŭ ne atingis la sumon necesan 

por certigi Ia plenan sukceson de ia konferenco helpante Ia 

voj agon de malbonvalutaj kompetentuloj. Ni petas al Ĉiuj 

bonvalutanoj, ke iii imitu la ekzemplon de la jenaj donacintoj, 

al kiuj ni esprimas tutkoran dankon: S-ino Magnus-Fockĉ, 

Orlĉans, 50 fr. francaj; S-ro Wiesner, Rappersvvil, 2.50 fr.;



3 0  ( I O )  *  E S P

Societo „Paco kaj Amo" en Barcelona 12 29 f r. sv.; S-ro 

R. Maraury, Salamanca, IO Sii.; S-ro C. Rousseau, Levallois- 

Perret, 50 fr. francaj; S-ro Paul Bouvier, Bruxelles, 160 fr. 

belg.; F-ino Alice Diekmann, Geneve, IO fr.; F-ino Lapp, 

Geneve, 5 fr.; Universala Esperanto * Asocio (unua enpago) 

lOOfr. sv.; S-ro Ed. Stettier, Bern, 100 fr.; D-ro Edm. Privat, 

Genike, 100 fr.; S-ro Applebaum, Liverpool, £  I.--; S-ro 

Gerrit van Heek, Hengelo, 100 fr. sv.; F-ino Yvonne Bouvier, 

Geneve, 50 fr.; S-ro Mollemann, Bergen op Zoom, 4 fr. — | 

Tuta sumo (en svisa mono) antaŭ la 20-januaro 611.79 fr. 

Sinceran dankon al la bonvolaj donacintoj.

Zamenhofa monumento.
Protokolo pri la kunveno de la Loka Monumenta Komitato,

Warszawa, 17an septembro 1922.
j

Ĉeestis: S-roj Leo Belmont, Stan. Essigman, Kensicki, D-ro

I. Krenicki, J. Litauer, A. Oberrotman, Inĝ. I. Tejchfeld. |

Prezidis: D-ro W. Robin.

S-ro I. Tejchfeld komunikas, ke la konkurso anoncita en la 

pola gazetaro en julio, por projektoj de la Zamenhofa Monu- | 

mento bone sukcesis. Estis alsenditaj 18 projektoj de divers-1 

urbaj konkurantoj, inter kiuj kelkaj tre belaj. La jugantaro 

kolektigis du semajnojn antaue kaj konsistis el S-roj Szczep- 

kowski, Ostrowski, Suiseki (artistoj skulptistoj) ikaj S-ro inĝ. 

Tejchfeld (delegito de la Loka Monumenta Komitato), la dua 

delegito de la L. M. K., P-ro Bujwid, ne povis ĉeesti. La decido 

de la jugantaro estas jena: La l«n premion devas ricevi la pro

jekto kun devizo „Sperou, la 2*n premion ricevas la projekto 

kun devizo „5 partoj de la mondo*. Autoro de la I" projekto 

montrigis, post malfermo de la koverto, S-ro M. Lubelski, art

ske tis to  el Poznan, de la 2« projekto S-ro Breyer, artskulpt- 

isto el Varsovio. Krom tio la jugantaro distingis ankoraŭ 2 pro

jektojn: I. *Obelisko kun arbo“, 2. A lirig ita j anceloj*, kaj opi

nias dezirinde, ke tiuj ĉi 2 lastaj projektoj ankaŭ ricevu pre

miojn.

Profesoro Bujwid, reveninte Varsovion, ne tute konsentis 

kun la opinio de ceteraj 4 jugantoj kaj esprimis deziron, ke la 

I*" premion devas ricevi autoro de projekto „5 partoj de la 

mondo*, al kiu .estis aljugita la 2* premio. Krom tio P-ro 

Bujwid distingis 3 aliajn projektojn, nome: I. * Aglon",

2. .Sciencon", 3. .Verdan Stelon". La familio de la Majstro 

vidis Ĉiujn projektojn kaj lasis la definitivan decidon al la 

Monumenta Komitato. Kelkaj komitatanoj fine distingis ankaŭ 

la projekton sub ia devizo .Babela Turo". Tiamaniere ni havis 

inter la 18 alsenditaj projektoj 2 premiitajn kaj 6 distingitajn 

de artistoj kaj komitatanoj.

Post la raporto de inĝ. Tejchfeld okazis vigla diskuto, post 

kiu la Loka Monumenta Komitato unuanime decidis: I. aljuĝi 

la 1«" premion al la projekto .Spero* kaj pagi al ĝia aŭtoro 

S-ro M. Lubelski la 12 sterlingajn funtojn; 2. aljuĝi la 2an pre

mion al la projekto .5 partoj de la mondo* kaj pagi al ĝia 

aŭtoro, S-ro Breyer, la 6 sterlingajn funtojn; 3. ne aljuĝi 3-an kaj

4-an premiojn pro manko da mono; 4. speciale mencii la 6 ce

terajn projektojn, nome: .Obeliskon kun arbo*, . Akrig itajn 

Angelojn*, .Aglon*, .Sciencon*, , Verdan stelon* kaj .Babelan 

turon* kiel distingitajn de la loka komitato; 5. Rajtigi la pre

zidanton de la loka komitato, D-ron Robin, pagi al artistoj 

skulptistaj Lubelski kaj Breyer la premiojn kaj ricevi de ili 

koncernajn kvitancojn; 6. Anonci la rezulton de la konkurso 

en polaj ^urnaloj kaj esperantaj gazetoj.

E R A N T O  4  N ° 2
La loka komitato komunikas nun, ke ĉar inter la disting

itaj projektoj trovigas kelkaj belaj, kiuj eble ne taugas por la 

tombejo, sed estus tre konvenaj por publikaj placoj, estus do

mage, se ili perdigus por la esperantistaro. Ni devas peni, ke 

iliaj aŭtoroj donu al ni la rajton ilin reprodukti kaj prezenti la 

fotografajn al la samideanaro. Tial la komitato decidas turni 

sin al la autoroj de .distingitaj projektoj* kun peto, ke ili per

mesu ilin reprodukti.

La Loka Komitato decidis ekspozicii ĉiujn premiitajn kaj 

distingitajn projektojn (entute 8) en la fama Varsovia konstanta 

ekspozicio de pentraĵoj kaj skulptaĵoj, por ke la Varsovia sam

ideanaro povu ilin vidi kaj esprimi sian opinion. Fine estis

Unua premio.

Dua premio.
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decidita postuli de ia autoroj de 2 premiitaj verkoj eiujn ne- La intelekta Komisiono studas la mond
onajn informojn, celantajn la praktikan flankon por la stango

de monumento, t. e. pri la kosto, materialo, tempo necesa ktp. 

Tiujn informojn la Loka Varsovia Komitato prezentos al la 

Organiza Komitato por definitiva decido. J. D. A.

lingvan problemon.

La id isto  gazeto  * Mondo** donas  la t i suban  adresaron de la  m em bro j de 

j la  Inte lekta K om is iano  ĉe la  L ig o  de N ad o ) sendube por in s tig i la  legan to jn  sendi

*  *  p ro p ag an d ilo jn  p r i Id o . N i « s t r a s  ke la  •a p e ran  tis to j ne lasos la  idisti* ii» nu
! f f  I I* *u*a n  in fo rm adon  a l t iu j sc iencu lo j!

D. N. B a n n e r je a . profesoro pri politika ekonomio en tatuniversitato- de

La montritaj fotografaĵoj estas la 2 premiitaj verkoj pri kiuj C a k u t u * r u n :  Cmi Uhmk, Baden-Baden «G erm an io j.

a ln d a n  la  ci in  rja ra n A r tn  I a U a m U . I a  U . „ . r  A H* ftcr^ son* profesoro pri filosofio en la Collage de France,--membro de laaiuaas ia supra raporto. La Organiza Komitato havas preferon F ranca  A kadem io . 32, m e  V ita l. Paris u  ran , ..

al ia verko kiu gajnis la 2an  premion kaj komunikis sian opinion j F-ino K r is t in ?  B onne  v ic , profesoro p r i soo log io  a n  la  un iversitato^ de

al la Loka Varsovia por-monumenta Komitato. Post speciala d' N" i"i' Iooto‘ U

kunsido de tiu komitato en kiu ĝi prikonsideris la aferon, la D-ro A. de G astlo , dekano di la medicina fakultato «n la universitato de

komitato komunikas, ke laŭ la kondicoj de la anoncita kon- i  Ri" * * * * ?  T  *  f *  *
. i  *• i • j  • i i . . . »  • S- ino  I  u r ie - S k lo d o v v sk r , profesoro p r i n  a ik o  en lo U m versito to  Poneo ,
kurso, la lina decido pri la elekto de la desegno por la monu- m em bro  de lo A kadem io^ de M ed ic ino  an  Poris  k a j di* la S o n a to  d i S c icnco ) oo

mento ia kiu havas

monumento la
r c i „ c  ; n i r tr ,)C n  c •; i a  a *  i „  i* i  D-ro A . E in s te in , profesoro pri f i l ik o  a n  lo un ivers ita to  de B erlin , m em bro
rastus interese SCII la opiniojn de la tutmonda esperantista I de la  re£a  akadem io  en A m s te rd a » , de la  refta Societo en L ondon  k a j de la 

aro, kaj la organiza komitato petas skribajn opiniojn pri tiu I ftk adem io  s < •i  * *  ■ •*# » floresta*, v o ja ta » ) .

Warszawa, I ,  rue Pierre-Curie (Paris).

J. D es irae , eksministro de sciencoj kaj arioj, membro de la Rega arkeologia 
Akadem io, 45, rue des Minimes, Bru*elle*. (Belgio).

punkto. Oni povas skribi al la redaktoro de «Esperanto* aŭ 

al la organiza sek. J. D. Applebaum, fi Mayville Rd., Mossley 

Hill, Liverpool.

D-ro M il l ik a n , profesoro [en la-Kaliforn ia Teknologia lnstituto, Pasadena» 
Californio (Usono).

G . A . M u rray , profesoro por greko lingvo en la universitato de Ozford, 
membro de la delegitaro de la L igo de Nacioj, Yatscombe, Bour*s H ill, Ozford 

(Anglio).

* a * j G . de Reyno ld , profesoro pri literaturo I r o n t a jn  la universitato de Bero,
72, Greyerzerstrasse, Bern (Svislando).

* . , | . . .  . . . . .  , . Senatoro  F. R u ffln i, profesoro pri juro en la universitato de Torino, eks
iga Supra p ro toko lo  kaj la k llŝa ĵo j de la p rem iita j ve rko j j  ministro de publika instruado, vicprezidanto de la Re£<» Akadem io de Torino, 23,

devis aperi en la esperanta gazetaro jam en oktobro, sed pro vU cip* Torino, nun : P-Ufa *» s*n .« . tfoma ( iu lio ) .

i e i a i. i  t i i  • i • • i* ' L . de Torres-Quevedo, direktoro de la Laboratorio, e lektom ekan ika en M adrid,
Ia lakto ke ia kupon-kartoj, kiuj estis promesitaj por la Kon-] membro de la Rega Akadem io de Sciencoj, generala inspektoro de la pontoj kaj 

greso en Helsinki ne alvenis eĉ en oktobro, la Organiza Ko- voio1* 3' D io , Madrid (HUpanio).
. . .  . , . * * a . ■ •. I I I . . . « D *ro Q# kH e ry- H a le , profesoro pri fiziko en la universitato de C hkago

mitato prokrastis la protokolon gis la lina apero de la kupon-kartoj. direktoro de la observatorio de Mount WiIson, membro de m ultaj akadem ioj honora

n  . t . .  A . . . . .  . .  . . .  . prezidanto de la Nacio Konsilantaro por Sciencaj Espioroj en Usono, Chicago.
Post longa kaj ĉagremga"korespondado — ili estis menditaj 

en Leipzig — la kupon-kartoj fine alvenis de la presisto nur 

antau nelonge. Kvankam ne tute kontentigaj kaj ne tute laŭ 

la celo kaj deziro de ia Organiza Komitato, ili tamen estas 

pretaj por utiligo de la monkolektantoj. La Organiza Komitato 

esperas, ke tiu klarigo sufiĉos por senkulpigi ĝin pro tiu longa 

prokrasto.

Agentoj kaj aliaj, kiuj jam postulis la kupon-kartojn por 

helpi en la monkolekto, devas esti nun en la posedo de la 

kupon-kartoj, kaj tiuj, kiuj ne ankoraŭ postulis ilin, estas pet

KRONIKO.

Ni raportas nur pri grovoj olii ((eneralinteresaj faktoj.

Austrio.
Progresas nun la movado por enkonduko de Esperanto en 

aŭstrian lernejon. Direktoro Schamanek sukcese gvidas kursojn 

ataj skribi nun ai la Hon. Sek. de la Organiza Komitato* en j al instruistoj en diversaj kvartaloj de la Cefurbo Wien.

Liverpool.

Por la Organiza Komitato: J. D. Applebaum, II Mayville Rd.,
Mossley Hill, Liverpool, Anglujo.

Por la ekzisto de UEA.

Nia delegito en Novi Sad transdonis jenan leteron:

Je la fondiĝo de la «Amika Rondo Esperantista Novi Sad“, 

la unua kunsido decidis sendi Iratan kaj samideanan saluton 

■al UEA, kiu estas hodiaŭ la sola esperanta asocio, kiu pleje 

havas internacian laboron kaj propagandon.

Ni ĉiuj tre bone scias, ke mallacile estas la tasko de UEA, 

sed ankaŭ ni tiel opinias, se ĉiuj gesamideanoj estus tiel ler- 

voraj kaj sentus la idealecon de nia lingvo kaj celo almenaŭ *a ^ien’a Foiro.

tiome, kiel ni en Novi Sad, kie estas preskaŭ ĉiuj komencantoj i La diskutoj, okazintaj nur en Esperanto, rezultis unuaniman 

en Esperanto, escepte la du kursgvidantoj, via laboro multe starigon de la regularo kaj de la laborplano de ĉi tiu repre-

Konlerenco de Grupdelegitoj finigis la okjaran periodon de 

apartiĝemo de Ia aŭstraj esperantistoj laŭ lakaj kaj partiaj 

vidpunktoj. Nun la austra samideanaro sukcesis, sur neutrala, 

komuna kaj nepolitika platformo, fondi tutlandan organizejon.

La prepara kunsido, la 6*n antaŭtagmeze, havis lokon an 

la kunvenejo de la Esp. Soe. Danubio. Kunvenis [reprezent

antoj kaj anstataŭantoj el Graz (2), Innsbruck, Kierling, Krcms, 

Leoben, Linz, Marktl a. Tr., Saalfelden, Salzburg (2), Villach, 

Vordernberg, Kr. Neustadt kaj -19 delegitoj de la Vienoj unu- 

iĝoj esperantistaj kaj multaj gastoj.

La ĉefkunveno okazis posttagmeze en la ĉambraro de la 

Aŭstria Societo de Inĝenieroj kaj Arkitekturistoj. Post salutaj 

vortoj de la prezidanto el la prepara komitato, samideano O. 

Zimmermann, estis elektita kiel kunvenestro s-ano L. Siedl.

Salutajn skribojn sendis la urbestro de Wien kaj direkcio

plifaciligus, kaj nia ideo multe plidisvastiĝus. zentantaro. A. E.-D. (Aŭstria Esperanto-Delegitaro) konservas

Nia unua decido estis: aniĝi al UEA, ĉar ni tre bone scias, *a P*enan memstarecon de la grupoj en ĝi reprezentataj kaj

ke sen organizita laboro ni ne povas progresi sukcese. netuŝitaj en iliaj lakaj aŭ partiaj celoj. Tridekdu Esp.-grupoj

Esperante, ke tiuj grupoj kaj gesamideanoj, kiuj ankoraŭ *a austra landarligo delegas nuntempe al la Aŭstruja Esper-

ne ekvidis la absolutan neceson de la organizado, ankaŭ same flnto-Delegitaro laŭ la nombro de iliaj anaroj po unu ĝis kvin

agos kaj pensados, kiel ni, akceptu de ni ĉiuj fratan kaj koran reprezentantojn, 
saluton.

Amika Rondo Esperantista Novi Sad (Jugoslavio).
La elekto por la direktantaro de la A. E.-D rezultis: 

Prezidantoj direktoro Jos. Schemanck, s-eno Karl Bartel-Graz
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profesoro Otto Simon, generalsekretario s-ano Franz J. Schade- (^ehoslovakio.
Wien, anoj de la prezidantaro estas s-ano R. GrOssinger-Salz- --- 7----- , r, , ,
bur,., s-ano Halbedel-Graz, s-ano E. Herndl, Proi. D-ro Esperantista klubo de Praha lestis la IO™ de decembro 1922 
H loL I- Wic*n i-ann R „ i < ri i . i ankon „ ....... . D v____{^ jaro jn  de sia ekzisto. — La I. internacia ekspozicio gazetaH. Jokl-Wien, s-ano K. v. Lidl-Leoben, provinzialo P. Franz 

MeStan-Wien, s-ano Franz Watzinger-Villach. — Krom tio en Praha enhavis standon de Esperanto, kie la administrejo de 

Nova Europo kun propaganda Sekcio de Ĉ. A. E. ekspozisankau la landestroj, elektotaj dc Ciuj aŭstraj liglandoj, estas ”  europo kun propaganda lekcio de L. A. E. ekspozis 

membroj de la A. E.-D.-prezidantaro. ~  La Centra O fic io  H, 105 aPera" ta>" ^zetojn esp. Ministro Benei detale trarigardis.membroj de la A. E.-D.-prezidantaro. — La Centra Oficejo de 

la A. E.-D. havas lokon en Wien, Vi, Mollardgasse 55.

Efika germanlingva propaganda parolado de Prof. O. Simon 

pri la temo: .Hio estas Esperanto?\—‘trovis grandan aplaudon Estonio.

Aperis ĉefia traduko de la Raporto de Ligo de Nacioj pri Esp.

de 300 auskultantoj, kiuj decidis transdoni rezolucion al Stataj 
oficejoj, korporacioj ktp.

Iallinn. 15. XII. 22. Zamenhof vespero kun paroladoj, kantoj, 

deklamo. — 14. XII. 22 Zamenhof vespero en elementa lemejo
h rab ia  amuza vespero, k,e brilis precpe la kantistaro de i kie fraulino Libek instruas nedevige Esperanton al la supera 

la E,p. Laborista Soe. Frateco ka, k,e s-ano Weingast bonege klaso. -  31. XII. 22 parolado de S-ro Borg pri la liroj, popolo 

deklamis La Vojo -n ka, monologon el .Hamleto*, finis la finngenta. -  14. I. 23 ĝenerala kunveno de .Espero' en Taliton, 

unuan onlerenctagon Raporto pri la agado de I. V,— 31. 12. 22 donas jenan bildon

La dua tego monfris la saman unuaniman kunlaboron de 280 anoj, inter ili 85% el Tallinn; 66»/,, maturuloj kaj 34»/„ 

Cmi partoprenonto). Grava) estas la decidoj, sendi delegitojn lernejanoj. Sentebla estas manko de lernolibroj kaj vortaroj

a l .  u  T “ i ^ ° ! K3J )k 4 ig r“ d' Estas pres“ " eSton- Esperanto-vortaro de Rosenberg, dum
are partopreni Ia X V »  Universalan Esperanto - Kongreson en | komisiono speciale preparas Esp. estonan vortaron. Regule

« A ?  ahĝ‘S proska« 2 0 0 ^ r|-jestos aperigataj notetoj pri Esperanto-movado en eksterlando
anoj intencataj estas arangi specialan vagonaron al Nurnberg, 

tie kunvoki apartan austrian konferencon, per lumbildparolado 

konigi la naturbelajojn de la austria landarligo kaj atentigi pri

nacia gazetaro. Okazis pluraj lecionoj pri Esperanto (S-roj Cher. 

Vaher, Joger, Punsepp, Sakaria). Estis faritaj du oficialaj 

vizitoj al la Ministro de Instruado kaj de tiu al eksterlandaj

eio por - I - ? *
itaj somere ekskursoj kaj promenoj, same komuna veturo al la

En Ia aliaj Cambroj da la Austria Soe. de In*, kaj Ark. ! X IV  kai festvespero ĉe  F  I*  O K *  p  ,,

dum ambao _ kon ferenc ia j estisarangita Esperanta-Ekspozicio, ; |Do-KcJ celanta akceli' Huajn" kaj interesajn‘paroladajn0 - " u
bone organizita de a sekratario Ho U FI rina* Mn„a . . . . . . .  .. J ^  J “ w«uv)u. uabone organizita de la sekretario de la Eldona Societo Nova 

Tempo: Emil Schade. Seninterrompe gin vizitis sciemuloj.

- —de.
Britlando.

La 5«« Kvaronjara Konferenco kaj la ĉiujara Kunveno de 

la Lancashire kaj Cheshire Federacio okazis sabaton, la 13®" 

de januaro en la urba domo de Preston. La urbestro Alder- 

man J. Devvhurst, bonvenigis la - delegitojn ((>8), kiuj venis el 

diversaj partoj de la graflando, kaj deziris al ili kaj al ia mov
ado plenan sukceson.

La raporto de la sekretario montris sukcesplenan jarlaboron ;
■M A A ate . A k

biblioteko estis multe uzata; ĝi konsistas nun el pli ol 600

libroj. Antaue funkciis 4 kursoj, gviditaj de H. Dresen. R.

Lorencson kaj fi. Sakaria, kun ĉirkau 100 partoprenantoj. —

Estraro elektita: A. kaj H. Dresen, E. Lubek, R. Perk kaj

H. Sakaria; revizia komisiono: H. Janverk, K. Muhel kaj K.

Reinop. Estis decidite elekti 28 reprezentantojn por la

ĝenerala kunveno de la Asocio. [Vidu Kronikon en .Informo 
de la E. A .“j

Francio.

de la Federacio. 21 lederitaj grupoj pagis siajn kobajojn, la H„ ' ' J a  "  i  rememoras, ke S-ro U on  Bdrard, ministro 

Federacio kolektis donacojn por sendo de delegitoj al la Ŭcneva i P. J  f  mstru^ o  sendis ai eiuj rektoro, la 3 «  de lasta 

Konferenco kiuj sumis 31 sterlingajn [untojn, la saldo en la kaso i™ '0 c" kule™- , cn klu >' ordo" ‘s kontraustari Ia instruon de 

nun estas 6.7.8 sterlingaj luliloj, kaj unu urbestro, tiu de South- 2 ™  6,01 ka| Pruntcdonl ne" 'u"  ejon por tiu

port, bonvenigis la federacianojn dum konferenco en la esper- r  • •
anta lingvo. . n,a Januara numero ni donis kopion de la protesto de

Oni decidis forsendi al Ĉiuj edukadaj autoritatoj en la du I ̂  J ° r .l.a H°"“ i.RaĴtoi- S-ro Lĉon Bĉrard jene respondis 
graflandoj la (Venevan manifeston, la raporton pri tiu konferenco -Ferdinand Buisson, ĝia prezidanto:

kaj la raporton dc la Ĝenerala Sekretariaro de la Ligo de 

Nacioj pri Esperanto. I *

Inter la novaj oficantoj, kiujn oni elektis, S-ro Wright el 

Manchester, iama sekretario de la Federacio, prenis la oficon 

dc prezidanto. F-ino Caldwell el Leigh invitis la proksiman 

konferencon okazi en tiu urbo. Tiu propono estis unuanime 
akceptita.

La Pasionaj esperantistoj poste regalis Ia delegitojn per 

bonega temanĝo, per humorplena prezentado dc „Box kaj Cox\

Ire kapable ludita de gesinjoroj Holland. Stavelot kaj Bienstead 

kaj multe ĝuita de la ĉeestantaro, kaj per mallonga dancado.

Dum la vespero S-ro Applebaum alparolis la ĉeestantojn pri 

la progreso de la movado, la neceso de senĉesa laboro kaj 

propagando, kaj kaptis la oportunecon disvendi multajn el la 
kuponkartoj por Monumento Zamenhofa.

Bulgario. j

Pleven. Vigla laboro. Sep kursojn. Esp. - feston okaze 

naskigtago de Zamenhof. Malfermos, kurson en instituto.

.S in jo r o  P rez idan to ,

Per vio letero rfe la 29. novembro vi bonvolis transdoni al ini la de

ziresprimon pri la instruo de Esperanto voĉdonitan de la Centra Komitato 

de la Ligo, kiun vi prezidas.

Mi havas la honoron informi vin, ke mia cirkulero de la 3 a de junio 

neniel malkonis la altan celon celatan ‘de la esperantistoj; malgraŭ Ho mi 

opinias, ke Esperanto ne povas esti utile instruata en niaj publikaj lernejoj, 

dum epoko kiam gravas antaŭ Cio disvolvigi la ekzistantajn in s tr u io jn .

Kiel vi bonvolis gin skribi, .tiu cirkulero ne estis inspirita de iu ajn 

politika pripenso, ĉar la plej konvinkitaj esperantistoj apartenas al Ciuj 

partioj, sed la karaktero de milito kontraŭ la naciaj lingvoj, kiun iuj el ili 

donas al ilia agado kaj la malamikeco jkontraŭ la franca lingvo montrita 

en la Internaciaj Kongresoj de Esperantistoj postulis de mi prudentan sin

detenon. Plie mi devas favori la studon de la fremdaj vivantaj lingvoj kies 

disvolvo malgraŭ la merito de la profesoroj, ne ankoraŭ sufice responda* 
je niaj klopodoj.

Mi estas konvinkita, ke tiuj tre simplaj kaj tre malkaSaj klarigoj

konvinkos vin, kaj ke, dank’ al via granda aŭtoritateco, vi povos valorigi

Ce la Centra Komitato la kialojn, kiujn mi plezure donis al vi en plena 
konfido. *

(Subskribita) Lton B6rard.u

(Laŭ *Le Temps*, 8. januaro 1923.)
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Estas notinde, ke eo tiu dua dokumento la ministro jam 

iras iom malantauen, ĉar li nun konfesas la «altan celon** de la 

Esperantistoj kaj ankau la fakton ke ili apartenas «al Ĉiuj partioj*. 

Sed trovante neniun pretekston restantan por pravigi la unuan 

cirkuleron, li aldonas pri niaj kongresoj aserton, kiun miloj da 

homoj en ĉiuj landoj povas atesti kiel absolute malveran kaj 

nepre konsideros kiel simplan kalumnion. Se nia K. K. K. 

kulpigus S-ron Bĉrard antau tribunalo, li trovus neniun pruvon 

por pravigi sian diron kaj riskus jugon kondamnan al monpuno. 

Efektive neniam iu ajn atakis la francan lingvon nek iun ajn 

nacilingvon en niaj kongresoj. Kontraue oni plurfoje klarigis, 

ke Esperanto neniel celas ilin anstataui kaj en Helsingfors, ĉe 

la malferma kunsido, la franca kulturo estis publike laudata kiel 

unu el tiuj ĉefaj homaj trezoroj, kiujn la kleruloj deziros ĉiam 

koni, eĉ kiam helpa mondlingvo funkcios ĉie.

Lau peto de K. K. K.-anoj, Generalo Sĉbert verkis bonegan 

kaj digne trafan proteston kontraa la kalumnio de S-ro Bĉrard 

kaj publikigis ĝin en «Le Temps* de I’ 23. januaro 1923. Car 

ekzistas absolute neniu eĉ pruveto de ia ajn kontraufranca 

agado esperantista, ebie iu ministra helpanto esperis, per tiu 

dua letero, instigi atakojn en nia gazetaro por povi poste util

igi ilin kiel pruvojn. En tio li ankau estos denove trompata, 

ĉar neniu el niaj organoj falos en tian kaptilon. Post la dua, 

k iel post la unua dokumento, la esperantista gazetaro ne diros 

eĉ unu vorton kontraŭ la patrujo de S-ro Bdrard, kiu estas 

ankau tiu de Generalo Sĉbert, de Boirac, de Bourlet,^de Rousseau 

kaj kies antauaj registaroj honoris ilian Majstron.

Kontraj la bonfamo de tiu nacio neniam Esperanto laboris, I 

sed ja S-ro Bdrard mem permesante, ke ministra subskribo 

oficialigu aserton, kiun la tuta mondo eksterlanda scias mal

vera. Apartenas al Francoj mem juĝi ĉu tiaj agoj servas ilian 

nacian propagandon eksterlande. Bedaurinde malpermesaj 

muroj ĉirkaŭas tie la publikan opinion. La telegramoj pri la 

Ĝeneva Konferenco estis haltigataj pro supera ordono. Same 

pri la Ligo de Nacioj. En diversaj gazetoj aperis artikoloj — 

certe sinceraj — mirante ke ministro sin okupas pri «movado 

tute mortinta!" Kiam senlaca S-ro Archdeacon vizitas tiujn 

sinjorojn alportante al ili raportojn pri niaj nunaj kongresoj kaj 

progresoj, iii malfermas okulegojn pro surprizo.

Jen la situacio. Niaj francaj samideanoj meritas tutan nian 

simpation kaj helpon, sed estas delikate interveni el ekstero, 

lli mem devas gvidi sian propran reziston. Cetere la ministra 

polemiko estas riĉvalora reklamilo por Esperanto. Dank’ al 

Generalo Sĉbert, S-o F. de Mesnil en Parizo (51, rue de Clichy) 

eldonas viglan kaj regulan organon «France-Esperanto*. Kio 

ajn okazas pri internaciaj organizaj problemoj, unu devo ĉiu

okaze trudiĝas al la francaj esperantistoj: ili nepre devas viv

igi propagandejon franclingvan en Parizo kaj Generaio Sĉbert 

rajtas kaj pravas alvoki ilin al energio kaj bonvolo por tiu ne
diskutebla necesaj.

Germanio. i

En la Internacia Konferenco de la Librobindistoj en Leipzig 

la itala reprezentantaro proponis ke Esperanto estu uzata eni 
ĉiuj estontaj konferencoj. Tiu propono estis resendita al la 
konsilantaro por diskuto.

Rumanio.
 ̂ ' *, * ‘-i * 4 ' - i ,  • *•*. * '  v/ <■ ( y *.».••! h . /  “ • * 11 ! y — * !. '  ‘ ‘ ' • .pj * . ■ • • * ** * 4 / v' ' *

Rumanio la kunigitaj fortoj de la rumanlandaj samideanoj 

sukcese kreis organizan kaj administran centron por la landa 

movado. Estas fondita .Esperanto-Centro Rumana* sub la 

gvidado de S-roj Henriko Fischer, Lingvo-Komitatano, I. Giuglea, 

delegito de UEA kaj Andreo Ce, sekretario de RES, kun la 

celo direkti kaj administri la tutlandan propagandon, arangi 

kursojn, disvendi librojn, peri la abonojn por Esp. gazetoj kaj 

('iumaniere servi la interesojn de Ia movado.

Por vivteni tiun gravan organon de la movado, estas fondita 

j .Protekta Komitato de la Rumanlanda Esperanto-Movado“, 

kies membroj morale kaj materiale subtenas la Centron, pagante 

lauvolan kotizon monatan. La subskribitaj monataj kotizoj de 

ja ĝis nun aliĝintaj protektantoj varias inter 20 kaj 500 leoj.
I* « ’ ’ ' i  ** V f * * * ’ i *  ̂ ^ t * " f t  I ‘ " ' . . ’ '

Sur la listo de la protektantoj trovigas la Jus fondita 

«Espero-. Societo por Perado kaj Negoco, transdononta tutan 

sian negocan gajnon al la Protektata Komitato por la movado. 

Ĝiaj fondintoj kaj gvidantoj estas S-roj H. Fischer kaj Emsi 

Grund VD. de UEA. Adreso de Ia supre menciitaj organizajo!' 

estas: Bucuresti, Alea Suter 19.

Samtempe estis organizata informejo kaj Librovendejo en 

Ia librejo Bibliofila, Bucuresti, str. C. A. Rosetti 2., palaco 

de Fundatiunea Universitara Carol, centre de I’ urbo, por 

provizi per informoj kaj necesaj lernilo) la interesiĝantojn kaj 

travojaĝantajn samideanojn.

«Rumanlanda Esperantista Societo** (RES), reorganizita en 

en la pasintsomera 11-a Rumanlanda Esp. - Kongreso en Ciuj, 

baldau ekfunkcios. Ĝia dumkongrese elektita komitato nun 

prilaboras la novajn statutproponojn kaj organizajn planojn. 

Adreso de la sekretariejo: Bue., Alea Suter 19.

Ciuj. Bonsukcesan, carman Zamenhof - memorfeston ĝuis 

la 16“" de decembro Ia samideanoj de Ciuj, en la hejmo de la 

afable invitintaj familioj Gdrdi kaj Payle. Dum la vespero 

pasigita en varma humoro paroladis S-ro Engelmann pri la 

vivo de I’ Majstro, pianludis artistino S-ino Elvira Zsembery, 

parolis pri la interna ideo kaj deklamis propran poemon S-ro 

T. Morariu. Kantoj de esperantista ĥoro kaj majstra deklamado 

de artisto S ro L. Lflcsey el la poemoj de la Majstro kaj 

). Baghy donis ĝuon valoran.

Arad. La «Libera Liceo" direktata de S-ro Victor Babescu 

enprogramigis la instruadon de Esperanto inter la ceteraj mo

dernaj lingvoj. La kurson gvidatan de S-ro Prof. Ferenczy 

partoprenas 40 personoj. La malfermo okazis per propaganda 

prelego de S-ino Maria Bignio VD. de UEA, en la urba Kul

turpalaco. Pro la sukceso meritas apartan dankon la rumana 

profesoraro kaj S-ro Zoltan Nagy, kiuj tre valore kunhelpis.— 

Finiĝis kurso kun 20 personoj, gvidita de S-ro Stefano Bertha.

Galatz. La 31an de decembro oni reorganizis la plej mal

novan Esp.-societon en Rumanio: Unua Rumana Societo Esper

antista. La nova komitato konsistas el: P.: S-ro Toma Aburel. 

VP.: S-ro D-ro S. Kanner, S.: S-ro G. Schapira, K.: S-ro M. 

Orna. Samtempe oni decidis organizi lokan grupon de la Pro

tekta Komitato de la Rumanlanda Esp.-Movado. Esp.-Inform- 

ejo instalita ĉe la kontoro de S-ro M. Orna, Str. Lahovary 12. 

La reorganizan kunvenon Ceestis ankau S-ro H. Fischer, 

Lingvo-Komitatano, kunfondinto de tiu societo.

Petroŝeni. Kurso por laboristoj gvidata de s-ano Francisko.

Lerch. Kurso por lernantoj gvidata de S-ro Prof. J. Farkas.

Sibiu. «Internationale Sprachschule* enskribis Esperanton 
en Ia liston de la lingvoj instruotaj.

lalmaciu apud Sibiu. Kurso por 65 lignolaboristoj, gvidata 
de s-anino Margarete Roth.

Tighina [Besarabio]. Post sukcesa kurso ĉe la Stata liceo, 

gvidata de S-ro David Griinberg, fondigis Esp. Rondo Amika 

kun IO membroj, ĉiuj liceaj lernantoj, samtempe aligintaj al 

UEA. Prezidanto de la Rondo estas S-ro D. Griinberg, vigle 

kaj modele aganta delegito de UEA, Sekr. S-ro I. Bauch, 
VD. de UEA.

Svedlando.

Esperanto estas enkondukota 

teknika vespera lernejo de GSvle.
kun Stata subteno en ia
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Ameriko.

La «straro de la Internacia Biblia Studo Asocio, kies 

centra olicejo estas 124 Columbia Heights, Brooklyn N. Y. de

cidis akcepti Esperanton kiel la mondlingvon de la okazonta 

«ora epoko* de la homaro. Artikoloj pri kaj en Esperanto 

aperos en la oficiala organo «Golden Age*. Broŝuro «Milionoj
- I  _  I _______________________•  e  •  •  t  «  . a , . .

Esperantista Literatura Asocio.

Februara raporto.

Nia diligenta kolegaro 
En laboro paca ne lacigos• —  --------p»— a • t / i v a u i u  fj n i  i i  11./111/j , • m uuru  paca ne lacigon

da homoj kiuj vivas neniam mortos* Jus aperis. La esperant- i \-a honora prezidanto de nia Asocio’ profesoro Th. Carl
i stoi en kies urho! ovtac Knr-iut n i a «. ia e t - i , . ;  a., i™ u:ui:„ i sendis al ni la jenajn manuskriptojn r ’

............  » — - j ■•v m ib im  « i u i ™ »  j u a  a p e l i » ,  i- a  e .> jJK ra m -

istoj en kies urboj estas Societoj de la Studentoj de la Biblio, j 
bonvolu tuj rilati kun ili.

Brazilo.

^ r  ^ -  ^  M

Mia unua konfeso. Rememoro. Skribis J. L.

Cu la planedoj estas logataj? Eric Biddle.

«Renovigu!* de Davido Friŝman.

La estajo malforta de Leonido Fidler.

de Kolomano bUrleskul0 Nikolao rtkli

Malgrandaj skizoj kaj priskriboj de K. Mikoszath.

La autoroj, kiuj deziras rehavi la manuskriptojn, bonvolu
i la necesan monon fnar i' ’ . 7 . .

D-ro Joa6 Augusto, unua sekretario de la Deputitara 

Cambro prezentis, la 4«« de decembro, la jenan projekton:

«La Nacia Parlamento* decidas:

Ari. U. — Ĉiujare, en la Kolegio Petro

instruejoj, kie okazos ekzameno dela helpa ii.w..«vm  ».«Kv« ,, - * . . ' —  ----—  uesunatai por

Esperanto, kiu obeos al Asamaj formadoj de ia ceteraj ek- j dc irr iĉenha fa?  volum nfdi j P J T  ?pe,ras- La posedantoj

“ j lingvoj. ; t „ T o in deEt  i  “ K  ^

Ari. 2-. I-a atesto de ekzameno de Esperanto egalvaloros, Dume oni abonu kaj atente legu niajn novajn literaturan
por la matrikulo en la superaj kursoj de la Respubliko, al t iu j! Sabtojn, nia kolegaro diligente laboras por ili. En L iterana 

akiritaj de la lernantoj, kiuj preferas fari ekzamenon de Ia f e ,  f f i* 1" ĵ J f ri K*ŝ de. Collison, sed oni ne al-

'«Kvo. sonato Ĵ ^ S S l .  E"  - « ^ 0 * aporisgermana lingvo.

Tiu projekto estas sendita al la Instruado Komitato, kiu 

en sia unua kunsido aprobis la bonegan raporton de D-ro 

Tavares Cavalcanti, tute favoran al la projekto.

Oni esperas ke gis la fino de I’ nuna jaro ĝi estos apro

bita de la Deputitara ĉambro kaj sendita al la Senato.

Azio. * |

La X» Kongreso de Japanaj Esperantistoj okazis en lasta 

oktobro (14-18). Preskaŭ 90 samideanoj Ĉeestis la administran

kunvenon de la Japana Esperanta Instituto. Publika kunveno en Hinujo. Lia adreso estas: 'Ĥarbinnr*Npw 

cees ala de ph ol 4(X) personoj, komuna vespermanĝo, kaj eks- | restante. La unua volumo de lia libro «Siberio"’ ankoraj’

no «Kagecuen* en Curumi finis Ia sukcesan Pst?s. emendata laŭ sciigo de sinjoro Halle» pn

• i rV »—  u i i i i  a  i  l ^ U L IO .  E.

Soneto de «oienta kaj verketoj de Koksano.

e ĥ n n L % » i V Ok°  dQ ? 'Cgler pri "eldona akcia societo* trovis 
Tirtm inH nova entrepreno estigis. La Sennacieca Asodo 

utmonda korperative agados pro eldono de esperantaj verkoj 
Jam aperis la grava libro: Tri verkoj de Tolstoj. (Rek. de Esu 
Lit. Asocio). En la sama eldonejo, (22, Rue Bover, Paris XX i

Faust. I, de Goethe, tradukita de Norbert 
Barthclmess. S. A. I per tiu Ĉi eldono pravigas sian nomon
Gi liveros al la mondo internaciecan, tuthomaran verkon En
nian nomaron (Dee. 1922) enŝoviĝis eraro. Al E L A aligis
Sennacieca Asocio Tutmonda, 23, rue Boyer Paris, kaj ne’
Sennacieca Revuo kiu estas la oficiala organo de S A T

ro lig i*  A Yl  A n " J S  (Ju,i°  ,922) dc Sennacieca Rejno* 
rovi^as rimarkinda artikolo de nia siberia pastro Inocento

Seriŝev: «Labora lernejo.* Li jam ne estas en Japanujo sed

enstala de pli ol 400 personoj, komuna vespermanĝo, kaj eks- P<*te restante. La unua volumo de lia libro «Siberio**’ ankoraj 

kurso al la ĝardeno «Kagecuen1* en Curumi finis la sukcesan ,n® f stas, ^vendata Iau sciigo de sinjoro Halle! en C har les ! 
kongreson. f ig u jo ) .  La manuskripton de la dua kaj tria volumoj (po

. s. 350 p.) konservas la fratino de la aŭtoro F-ino Varv^r*
En Cimo la movado progresas precipe en Kanton kaj t ^.d,!cf o: .̂ .iber.io’ Altaja gubernio, urbo Bamaulo^kola III. *La 

Shangha» kie pluraj kursoj okazas. En Ĥarbin (Manĝurio) a,iaJ lam,1,anoJ nun ankau estas en ^arbino.

pastro Seriŝev multe propagandas. Li enkondukis Esperanton sciico F[ T Ŝ t a aJ T aarn"tCl0r1d0“ de ,Esperanl° ’ venis nebona 
en la kolegion Kruglik. Adreso: Inocento Seriŝev, Poste en 'g ,R ang e ro ng  a \ Xnacia

Restante, Novij Gorod, Charbin. la Akvoj V ta " ’ ^  ^ grup^^ariM ^evi^^or-

S-ro 'I (ishi Ishigoro el japana urbo Nagoja faris 30 pro- i PailTobut? "(S? Bouleiar? Sabt G ermajn Sapmidcano; si"ioro 
pagendajn paroladojn en diversaj lokoj de sia lando kaj gvidis J ĝ»J* i volas eldoni katalogon. Sed, ho ve Ĉiuj* veVkoTaDef 
kursojn kun entute 170 lernantoj en Nagasaki. Sub lia pre- dePost ,19l3r 14 mankas‘ La blblioteko estas 
Jido fondigis klubo de esp. studentoj el la Tekniko lernejo, 1 Â N!v Ĉ* bib,iotek*‘sto( ni 
Komerca Kolegio. Medicina Fakultato. Oka Nacia lernejo ka I  ?*aj verkoj S o n  J <* «n * ,h *en*» ekzemplerojn de 

......... - ............ — -  -  -

enspezon'"^? 2 7 “  “  temp<m kaj nur donas hazardan' 
iĝanUjn poŝttlspfzojn m°n°n' P° r k°Vri la £iam Plia»-

r e s p o ^ d P to to j i  ' ^ t i o  X -  K j

e t  bonŝanco' ke ,iaj p °ŝtkart“i

lin» S r°  n i’ LiPPmann havas la intencon, traduki el Permana 
ingvo . Also sprach Zarathustra* de Friedrich Nietzsche.

pri i ? "b lto fi "d ise r i- °

kursojn'tC’E ieBurdaltaJ k° le?0Ĵf Partoprenos la interesajn kon- 
fr/rf Budapest aperis tre bona libreto: Du kokcineloi

im o m e n te "™  gV° Kolon,ano K»locsay. Ĝi estu va rme

Marie Hankel. Dresden, Nicolaistr.

TRA L/l F A K O J

Komercistoj.

Bulteno «Por Ia Indigenoj".

butanon*
«bonojn (I »v. Ir.) kaj •venh.al* tondi nae i «in iT J^ i bo"^? lain hclp«nU)jn por v«rtM 

nationale pour la D ^ n .  d .s t J S S S L  ’
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ESPERANTO*: Abono kaj Anoncoj:

U N I V E R S A L A
E S P E R A N T O - A S O C I O

Abono:

-►

Germanio: 10000 

Polio: 16000

Koresponda 
Anonceto 
I enskribo

500

1000

Peloj 
ij Proponoj 
IO vortoj

400

800
}

Reklamo
I cm, 

unukolona

I Kr. sv.

OFICIALA INFORMILO.

C e lo : Disvastigi la uladon de la internacia helplingvo Esperanto. — Plifa
ciligi la ĉiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco 
pri raso. nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei internaciajn servojn uzeblaj de ĉiuj 
homoj, kies intelektaj aŭ matenaj interesoj celas trans la limo/n de ilia genta aŭ 
lingva teritorio. — Kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi ĉe iti la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. — UE/1 kunigas 
ta samideanojn, kiuj per la forto de sia nombro kaj la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo volas pruvi al la mondo, ke Esperanto vivas, taugas kaj progresas.

S e rv o } : Ciu membro rajtas peti informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 

de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron.J

K o t iz o j :  Oficialaj prezoj en svisaj trankoj. Membro (M) 5 Fr. Membro

abonanto (MA) 12,50 Fr. Membro - Subtenanto (MS) 25 Fr. La MA kaj MS ricevas 

la gazeton. — Membro-Dumviva ricevanta la nazeton kun tiu j oficialaj dokumentoj; 

JOO Fr. (Partopagoj trijaraj po 100 Fr., sed neniu favora prezo kiel Ce aliaj 

membro-kategorioj. i- Naciaj prezoj por M, MA, MS;

Austrio: Kr. 20, 40, 150 m il; Belgio: Fr. IO, 25, 50p Britio: lii. 5, 12 6, 25; 

Bulgario: L. 45, 100, 400: ĉehoslovakio: Kr. 18,45,40; Uanio: Kr. 5, 12, 24f; 

(estonio: Emk. 75, 150, 600; Finnlando: Fmk. 22,60, 120; Francio: Fr. 10,25,50); 

Germanio: Mk. 5, IO, 25 m il: Hispanio: P .6, 15,30; Hungario: Kr. 750, 1500, 6000* 

Italio: L. 12, [30, 60; jugoslavio: D. 22, 60, 120; Latvio: Lau 1.50, 3, 12; 

Litovio;: L. I, 6, 24̂ : Nederlando;: G. 2.50, 6, 12; Norvegio: Kr. 5, 12.50, 25; 

Polando : Pmk. 8, 16, 60 m il; Rumanio: L. 45, 100, 400; Svedio: -Kr. 4, IO. 20'; 

Usono-Kanado: D. I, 2,50, 5. — El aliaj landoj oni pagu laŭ la oficiala prezo 

«n svisaj frankoj.

La helpmembro} (HM) kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre mal
alta -monkurzo: Akstrio: Kr. 7000; Bulgario: L. 15; Estonio: Mk. 25; Ger
manio: Mk.I200; Hungario: Kr. 250; Latvio: LaL0.50; Litovio: L. I H ; Polando : Mk. 
2500; Rumanio: L. 15. La HM guas tiujn rajtojn escepte la ricevon de la jarlibro, 
gazeto kaj enskribon en la interrilata adresaro.

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. t  p.) pagas jare la 
oficialan aŭ nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de inlormpetado.

C e n tr a  O f ic e jo :  12, Boulevard du Theatre, Genova (Svislandoj J- Bank

konto Societi de Banque Suisse, Genive. — Poŝtĉeko: I. 2310. — Poŝtĉeko en 

Aŭstrio: Postsparkassenamt Wien, Konio 105439. — Poŝtĉeko en ĉehoslovakio-. 

Ao. 79236, Praha. — Poŝtĉeko en Oermanio: No. 90850, Frankfurt am Main4

Restas la favoro konsentita al Delegitoj: (Y'idu Oficialan 
Bultenon No. 7).

Aŭstria Poŝtĉeko. — De nun niaj Delegitoj kaj membroj 

povas pagi al nia konto ĉe po&ta Sparkaso. Adreso: Univer

sala Esperanto Asocio, Genfeve. Konto 105.43*) Postsparkassen

amt Wien.

Enpagilojn oni postulu de la Centra Oficejo.

Garantia kapitalo.
Oua serio:

Jarlibro 1923. — La preparo de tiu ĉi eldonaj daurigas; ni 

atentigas prokrastemulojn sendi eventualajn korektojn, aldonojn 

ktp. kiel eble plej rapide.

Ni ricevis plurajn petojn de enpreso en «Interrilata Adres

aro* ; ni ripetas ke estas akceptataj nur tekstoj skribitaj sur la 

speciala folio aŭ anstataŭajo. Tekstoj sur membrolistoj, en 

korespondaj kun aliaj aferoj ne estas konsiderataj.

Por reklamoj estas ankoraŭ disponebla ia ekstera kovril- 

paĝo kaj la du internaj. Kosto de la ekstera 250 Fr. sv. de 

interna 150 Fr. po unu. Depreno de la Delegito 20°/„; neta 

prezo do 200 aŭ 120 Fr.

Prezaltigo. — Je nia vera bedaŭro, ni ne plu povas kon

servi la prezojn fiksitajn en la «Oficiala Bulteno* por sekv

antaj landoj. Konsciante ke la rea falo de la mono ne estas 

egaligata per samgrada altigo de la salajroj ni akceptas la 

kotizojn Iau jena bazo:

m s W 0 ĝ
25000 Gmk. 

60000 Pmk.

Kotizo de entrepreno kiel tiu de MA.

HM M MA

Germanio: 1200 5000 10000
Polio: 2500 8000 16000

Antaua listo:

12. S-ro R. H. Crowley, Welwyn, Garden City . .

13. S-ro Carle A. Young, Balboa H e igh ts ...........

Frankaj

3300.— 

300.— 

300. —

Fr. 3900.

Ni rememorigas ke ĉiu atesto de la dua serio kostas 

300 Fr. svisa valoro. Oni povas ĝin pagi ĉu en unu sola fojo, 

ĉu en tri jaraj partoj po 100 frankoj, ĉ iu  akirinto de atesto 

de la garantia kapitalo fariĝas Dumviva Membro de UEA, sekve 

bezonas pagi nenion plu por la kotizo aŭ la abono al ia gazeto, 

kia ajn estos la prezoj. — La mendojn kaj pagojn oni bonvolu 
sendi al la Centra Olicejo de UEA.

,  ' j  * ^  t  ^  • * t .  . »  t *• . ,  ,  •  ̂  i  •  •  I> .  •

Statistiko de la poŝtajoj. — Movado de la poŝtaĵoj dum 

decembro 1922: Ricevitaj: 892, forsenditaj: 1879, entute: 2771.

Kotizoj por 1923. — Je la 31“ de decembro estis enkas

igitaj 155 kotizoj de membroj, 451 de Membro - Abonantoj kaj 

25 de subtenantoj: sume 631. (Je la sama dato 1921: 582.)

Subtenantoj.
Dua listo:

14. S-ro E. A. Goodliffe, Purley; 15. S-ro F. Soubranne, 

Iu lie; 16. S-ro R. G. Morton, Birkenhead; 17. S-ro S. L. James, 

West-Wickham; 18. S-ro Epitacio Garcia, Madrid; 19. S-ro 

Ralph Eliott, Plymouth; 20. S-ro James R. Miller, Stone; 

21.* S-ro Ernest F. Reli, Teddington; 22. S-ro J. Larsen, 

BrOnderslev; 23. S-ro J. H. Wright, Manchester; 24. S-ro Max 

F. Schalroth, Burgdorf; 25. S-ino Lydia Schafroth, Burgdorf.

Averto. — Ni ricevis plendon kontraŭ S-ro Epilanoviĉ 

eksmembro de UEA 15154. Tiu sinjoro skribis al pluraj dele

gitoj petante servojn, sed sen aldono de necesa afranko. Ni 

informas, ke li ne plu estas membro, ne repaginte kotizon por
1922.

Delegitoj. Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Cieszyn (Polando, Silezio). — D.: S-ro Ludvik Krysta, Stata 

oficisto, ĉe S-ino G. Skupin, Stalmacha 30.

Cleve (Germanio, Rheinland). — D.: S-ro Adam Zangmeister, 

komercisto, In den Gallcien 44.

Eibar (Hispanio, Guipuzcoa). — D.: S-ro Fernandez Puerto 

Manuel, mekanikisto, Banco de Pruebas.

Hellin (Hispanio, Albacete). — D.: S-ro Francisco Miralles 

Gerdan, librotenisto, Asuncion 3.

Kamienica Polska (Polando, p. Poraj). — D.: S-ro Antoni 

Piltz, instruisto, 87.

Haposvar (Hungario, Somogy koni.) — D.: S-ro Jozsef Takacs,
^  v " s* • i ■ * .  i . »

kuracisto, B6hflnye.
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D.: S-ro Josef Taŭbmann,Katoivice (Polando, Silezio). — D .: S-ro Aleksander Kobylinski,; Haida (ĉefioslovakio, Bohemioj^

redaktoro, X. Damrot ui. 2. instruisto, Rumburgerstr.

Kreuzmch (O*™ ™ ,, Rh«ntand). -  D.: S-ro C r i  Zorn, Kladn0 (Cef.oslovakio, Bohemio). -  D.: S-ro Emil Kreibich,

■top-.fl.to• W.lh«!mstr. 18. efkasisto, J d a r o j  (terfabrika).

VD.: S-ro Osvald We,sscr, komercisto, Mannheimerslr. 43. VD.: S-ro FrantiSek Stfibrsky, tervoja olicisto. Mcenska 445.

Lecce (Italio). — D.: S-ro Vito de Benedetto, D-ro en komercaj / t  i • \ \rr^ o

sciencoj, via Palmieri I *Konstantinoplo (Turkio). — VD.: S-ro D-ro Konstantin Kairis,
, /u , • . r* e «  kuracisto, Pĉra. Kalliondji-kuluk 66. 
telmeti (Belgio). — D.: S-ro Gerald Ramboux, pastro, 14,

Demi-Lune. Krakon (Polando, Galicio). — D.: S-ro Bronislaw Kuhl, bank-

Mezdkŭvesd (Hungario, Borsod). -  D.: S-ro Istvan Gulyas, «deisto, ui. Batorego 1/11. p.

botisto, 452 sz. IV. ker. VD.: S-ro IgnacyWiesenberg, fabrikdirektoro, ui. Powisle 122. 

Mŭnslerberg (Germanio, Schlesien). — D.: S-ro Max Fischer,

D.: S-ro

komercisto, Patschstr. 17.

Nieuive Niedorp (Nederlando, Noard Holland).

Christiaan Kamper, terkulturisto.

VD.: S-ro Pieter Timmerman, buteristo, Lutjewinkel. 

Odrlice (ĉeĥoslovakio, Moravio). — D.: S-ro Julius Prochfczka, 

Persenbeug (Austrio, Nieder-Oesterreich). — D.: S-ro Willibald
Matzke, impostoficisto.

D.: S-ro Theodor Kovacs, fervoj- ' Scanderbeg H5.

Lublin (Polando). ■— D.: S-ro Czeslaw Pruski, bankoficisto, 
Przemyslowa 25 log. 9.

VD.: S-ro Henryk Wisniewski, fervoja oficisto, ui. Rusalka 
15 m. 9.

Mŭnsier in Westfalen (Germanio). — D.: S-ro Fritz Schallen- 

berg, poŝtinspcktoro, Kettelerstr. 31 pt.

Roma (Italo). — D.: S-ro Elio Migliori^, studento, IV. Piazza

Pestujhely (Hungario). — 

oficisto, Hatiir ut 9.

Pjatigorsk (Rusio, Kaŭkazo). — D.: S-ro Jakov Patolay, scienc- i 
isto, Sennaja 56.

Ponl-de-Buis (Francio, Finistfcre). — D .: S-ro Ch. Le Sĉac’ h. 
lernejestro.

(Juedlinburg (Germanio). -  D.: S-ro Paul Hiibner, ingeniero, 
Bergstr. I a.

Ribapordŭuy (Hungario, Sopron). — D.: S-ro Jozsef Tatar, 
instruisto.

Rajecke Teplice (ĉeĥoslovakio). — D.: S-ro VVilhelm Anderl, 
oficisto.

Salamanca (Hispanio). D.: S-ro Roberto Maraury, kuracisto, 

advokato, provizora adreso: poste restante.

Siedlce (Polando). -  D.: S-ro Boleslaw Zmuda, teknikisto, ui. 
Dluga 3.

Rorschach (Svislando). — VD.: S-ro VVilhelm Wust, desegnisto, 

Rest. Rheinburg, Baumlistorkelstr. 8.

D.: S-ro Anton Krikavva,

VD.: S-ro Andres Eslavo.

Tetschen (ĉeĥoslovakio, Bohemio), 

pentristo, Kirchgasse 333.

VD.: S-ro Hans Rappert.

Utiel (Hispanio, Valencia). — 

komercisto,

Valencia (Hispanio). — VD.: S-ro Manuel Cappliure, oficisto, 
Calle Tejedores 5—2.

La supraj elektoj fariĝas valoraj, se ĝis 30 tagoj post 

la nuna publikigo neniu membro protestas pro gravaj kaŭzoj. 

Intertempe la novaj D. kaj VD. agas provizore.

S Provizore ne plu estas Delegitoj en jenaj fokoj*
ZeC'°nd)' ~  S' r°  Pieter i 'U * * ' * »  (Brazilio); /Utetus (Grekio): Ba/«mor.(Usono);

' Beauvais (Francio); Bedlington (Anglio); Bombay (Hindio);
.uu  snai! (Svedio, Medelpad). — D.: S-ro Carl Victor SjOgre n, i Boŝnjaci (Jugoslavio); Bremerhaoen (Germanio); Burgas (Bul

oj.cisto, Nygatan 33. gano); Bury (Anglio); Canicatti (Italio): Ohalon - sur - Sadne 

Symonov (Polando, Wolyn). — D.: S-ro Mykola Kalynfruk, j C anc io ); Columbia (Usono); Cuenca (Hispanio); Des Moines

i o v .  (Usono); Doboj (Jugoslavio); Dotnaoa (Litovio); Erie (Usono);instruisto, Hoszcza kaj Symonov

7 eplitz-Schĉnau (ĉeĥoslovakio, Bohemio). 

Knaucr, bestkuracisto, Alleegasse 32.

D * S-ro D-ro Felsdpulya (Hungario); Forsi i. L. (Germanio): Gĉrlitz (Ger
manio); Grand-Croix (Francio); Grand' Mere (Kanado); Grift

VD.: S-ro Julius Kreibig, teknikisto, Turn bei Teplitz, ^ Jcrman10) ’ Gyula (Hungario); Halifax (Anglio); Hebron 
Schillerstr. 775. (Usono); Helsingborg (Svedio); Karlovo (Bulgario); Lancaster

roron (Potendo, Pomon.). -  D.i S-ro Ignacy Dziedzic, D-ro , ( L̂ da (Hispanio); Loanda
jura, ui. Presla 9, i (Angola), Marktredimlz (Germanio); Novoĝrodek (Polio); Noivy

Tm»ni /(..«nei n i  ^  O o -  Sacz (Po,and°); OernkĜldsvik (Svedio); Osoĝna (Tiĉino);
jp a n , (J“K“ l«v.o, Dalmaco). -  D.: S-ro SMj.po Ferri. Pefolas (Brazilio); Pleoen (Bulgario); Pori (Finnlando); Pori

Vussmgen (Nederlando, Zeeland). — D.: S-ro Jozias' Davidse, | Said (Egiptio); Pratola Peligna (Italio); Predazzo (Italio); Ronald 

modelisto, Kanaalstraat 128. (Hungario); Saj okaza-Borsod (Hungario); Sapporo (Japanio);

Waldshut_ (Germanio, Baden). — D.: S-ro Joseph Berger, (Usono); Sedan (Fremdo); Siegburg(Germanio); Srinagar

komerca olicisto, Gurtweilerstr. 42. (Hindio); Stonava (Ĉeĥoslovakio); Szeged (Hungario); S. Jos*

Werfen (Austrio, Salzburg). —-.D.: S-ro Hans Jager. estro de (Usono); Temsche(Belgio); Transcona(Kanado); Turek(Polando); 
elektrofarejo. s  Wlodau>a (Polando); Wurzen (Germanio); filina  (Ĉeĥoslovakio).

Sangoj.

Augsburg (Germanio, Bayern). — D.: S-ro Josef^Bolkart, 
poŝlinspektoro, Imhofstr. 57. I.

Danzig (Libera urbo). — D.: S-ro B. Aeltermann, supera urb

sekretario, Barenweg 4 a. — D. Langfuhr.

VD.: S-ro K. Klaps, Karpfenseigen IO.

Genĉve, 20« de januaro 1923.

H. Jakob,

Generala Sekretario de UEA.
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Esperantista Parolejo.
Oni laudas!

Ni presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 
servoj plenumitaj de delegitoj.

S-ro Rob. Kreuz, direktanto de la esperanta tako de Foiro 

de Frankfurt a. M. sindone dankas al la delegito de UEA en 

Banalya (Belga Kongolando) pro volonte plenumita propa- 
gando-servo.

S-ro L. Castagorola en Savona (Italio) dankas ia delegitojn 

de Innsbruck kaj de Leoben (Aŭstrio) kaj la delegitojn de 

Drachau - Karlsruhe - Reutlingen (Germanio) por komercaj in
formoj.

S-ro Karl Linus Leitl en Otting (Bavario) kore dankas 

S-rojn D-ro Mondini en Rovereto, Kav. A. Vaona en Verona 

Perustich en Bozen pro helpo por havigo de edzigaj dokumentoj.’

F-ino Helmi Dresen. delegis de UEA en Tallinn (Estonio) 

kore dankas S-ron Ch. Brunet, delegito en Bordeaux (Francio) 
pro grava servo.

S-ro Generalon^ komitatano de UEA kore dankas S-ron 

Beck, delegito, Marseille pro informoj rapide donitaj.

tron de la karto de UEA okaze de grava servo kaj ne lasu 

sin influi per aludo je «samideana sento- okaze de monpeto 

de nekonatuloj kaj dubaj individuoj!

Esperantista Vivo.
Naskigoj. AI G-roj /i. Zeisler en Novi Sad (Jugoslavio) 

naskigis filo.

Al G-roj Benito Ulm en Mildcnau ^ekoslovakio) naskigis 
dua filo nomita Bruno.

Fianĉiĝo. — F-ino Aurelie Cappello en Lugano-Paradiso 
(Svisio) kun S-ro Giuseppe Janner en Locarno.

Niaj Mortintoj.

Japano en Eŭropo.
La subii letero trale klariga* kie) Esperanto povas utili al azianoj, kiuj 

kutime devas lerni plurajn eUropajn lingvojn antati studi la vivon de Okcidento.

Mi kore deziras raporti al vi ke mi povis viziti la delegiton 

de UEA en Auerbach kaj ĝoje kaj kun plezuro komprenis la 

vivon de popolo germana en Vogtlando (Germanlande), nur 

per Esperanto. Delegito, S-ro Hugo Gerisch gvidis min tre alable, 

kaj lia gastameco vizitigis min la Seminarion, la popolan lern

ejon, en kiu funkcias esperantaj kursoj. Mi pasigis unu se

majnon en la belega domo de S-ro Gerisch, kiu donis al mi 

cambron kaj bonkoron; dank’ al li, nur per Esperanto, mi povis 

viziti la kamparon de Germanlande, kies vivo restus tute ne

konata al mi, se mi ne estus konatiginta kun S-ro Gerisch per 

Esperanto. Li preparis por mi propagandan lesteton en la 

kalejo de Auerbach, vendredon kaj dimancon; kaj sabaton li 

organizis ekskurson al Mylan, kie ni vizitis la malnovan kastelon, 

en kiu hazarde kunveno de muzikistoj lokaj okazis, kaj kie ni 

vidis la veran scenon de Fausto, pasigante unu gojan postag

mezon. Ni laris propagandon, kaj kantisto petis de mi sub

skribon; li bone konvinkigis pri la bezono de Esperanto. An

kaŭ mi havas interesan rakonton; en la vagonaro de Dresden 

ĝis Auerbach, S-ro Gerisch kaj mi estis en la restoracio de 

vagonaro, kaj kiam kelnero kalkulis, mi demandis al S-ro 

Gerisch «ĉu trinkmono estas enkalkulita?* Kelnero tuj respondis 

en Esperanto: «Jes, trinkmono estas enkalkulita!* Bone! Bone! 

Mi japano, tute ne konas germanan lingvon, sed tiamaniere 

komprenigas la popoloj unu kun la alia nur per Esperanto.

Shigeo Nanta (Japano), membro de UEA.

I

Mondvojaĝantoj.

Nia malnova kaj sindona delegito S-ro Aug. Junker en 

Koln petas nin atentigi la delegitojn kontraŭ sentaktaj teduloj 

kiuj trouzas ilian samideanan bonvolemon. «Kontraŭ tiaj pa

ra z ito j, li skribas, la tuta esperantistaro devas protesti. Mi 

ne komprenas ia mentalecon de tiaj naivuloj! Ili amuzigas 

per la geno de samideanoj kaj mi miras pri ilia manko de 

fiereco. Estas nepre necese ke UEA avertu la delegitojn pri 
tia misuzo de servoj.*

Ni plezure presigas la rimarkojn de S-ro Aug. Junker, ĉar 

ni scias, ke liaj plendoj estas pravaj, sed oni permesu al ni 

rememorigi, ke nia Statuto protektas niajn delegitojn kontraŭ 

la sentaktuloj kaj teduloj. La artikoloj 65—69 same kiel 60—62 

devas esti bone konataj de niaj delegitoj. Ili petu plie la mon-

Kun bedaŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj sam

ideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt
plenaj kondolencoj.

S-ro Celestino Escobes, delegito (membro n-ro 6051) en 

Calahorra (Hispanio) mortis la 7«" de januaro. S-ro Escobes 

estis vera modelo de konstanteco al nia movado, pri kiu li ĉiam 

entuziasme laboris kaj propagandis. La esperantistaro bedaŭros 

la malaperon de tiu modesta kaj konvinkita samideano. M. TV 

Georg Mabn, (membro n-ro 13.168) en Nicolassee, Berlin 

mortis la de januaro post grava operacio. Foriris homo, 

kiu depost 14 jaroj dedicis sian tutan forton al ia progresigo 

de la esperanta movado, foriris homo tiom alte staranta, ke 

lia valoro nur malfacile povis esti ekkomprenata de la sam

tempuloj. Li malavare disjeti* semojn Cien, sciante ke ie kaj 

iam el ili elkreskos fruktoj. Olte post jaroj li aŭskultis siajn 

pensojn el la buŝo de aliaj kun senambicia ĝojo, ofte li sen

envie konstatis, ke propono de li pribatalita estis plenumata 
laŭ la deklaroj de tiuj, kiuj lernis de Ii.

Liaj plej altaj gojoj rezultigis el la okupo pri Esperanto 

kaj li volis partoprenigi Ĉiun ajn je liaj gojoj. Pro tio li provis 

esperantigi ĉiun homon, kun kiu li konatigis.

Lia anima grandeco malkasis sin nur al tiuj, kiuj kompreni»; 

ami la homojn same kiel li kiu tute ne konsideris rekompencon, 

tute ne atentis la propran personon. Li vivis simple, bezonis 

por sia persono kiel eble plej malmulte, sed havis Ĉiam mal- 

iermitan manon por aliaj. UEA li konsideris kiel plej gravan 

organizadon en Esperantujo. Kiam dum la jaro 1922 la kotizo 

altigis ege por Germanoj, li tuj instigis monkolekton por ebligi 

al kiel plej multaj la aniĝon. ĉar, li diris, eĉ la plej bona 

afero povas perei, se la homoj ne subtenas kaj antaŭen puŝas ĝin.

S. F.
La C. O. de UEA Ciam konsideris S-ron Mahn kiel unu 

el la plej idealoplenaj membroj. Dum la milito li multe helpis 

spite ĉiuj malfacilaĵoj interrilatigi disigitajn familiojn kaj esper

antistojn. Multaj membroj al kiuj S-ro Mahn faris servon 
ĉiam rememoros pri li.

S-ro V. K. Tenisor en Bamaul, Altaja Gubernio (Siberio) 

mortis pro tifo post longa turmenta malsano. Malnova fervorega 

esperantisto, prezidanto de loka Esperanta-grupo. Li estis 50 jara 

kaj de 29 jaroj estis esperantisto. Li logis en multaj urboj 

kaj urbetoj en Ruslando: Odessa, Mosuva, Nijnij, Habarovsk, 

Blagovesĉensk, Sretensk, Verĥneudinsk, Nikolaev sur Amur’ 

Vladivostok, Petrograd, Omsk kaj Bamaul kaj Cie ii estis or

ganizanto de Esperantaj-grupoj, kursoj ktp. Li havis grandegan 

korespondadon kun alilandaj samideanoj. Post li tute sen ri
medoj restas lia malsana edzino kaj du filoj. A. P.

S-ro Johannes Ulm (membro n-ro 17.441) en Tallin (Estonio) 

MA de UEA mortis 22 jara la 31« de decembro 1922 pro ftizo. 

Kvankam li lernis Esperanton nur antaŭ Pajaro , li funde konis 

ĝin. Unu el liaj lastaj vortoj estis: «Mi nur bedaŭras, ke mi 

tiel malfrue konatigis kun Esperanto! H. D.
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S a k o
Gvidanto: Fr.Hŭjek, Praha-Nuslc, Pfemyslovo ndbf.j396. ĉeĥosl

REKLAMO
[Cion ki» koncerna* (akon, sendu senpere al la gvidanlo.

Problemo N-ro 57.
R. Svoboda. Praha.

(Originalo.) .

Problemo N-ro 58.
H. T. Bailey, London.

(O r ig in a lo .)

a b c d e f g h  

Sinmatigo per la 5-a movo.

Problemo N-ro 59.
F. W. Wynne, Dudley.

(Publ. antaa IM03.)

Nur anoncoj kun samtempa pago estas notata). Ni akceptas la anoncojn Iau 
la disponebla loko kaj ne povas garantii la aperon en difinita numero. Ni ne sendas 
pruvnumerojn kaj rekomendas al Ia anoncantoj aboni nian gazeton. Ni ne akceptas
respondecon, pri la sekvoj de anoncoj.

6

5

4

2 ! 

I  i

a b c d e f g h  

Blanko matas per la 2-a movo.

Problemo N-ro 60.
Josef Wolf.

(Weslern Daify Mercury 1905.)

TARIFO.
Oficialaj prezoj en svisaj frankoj.

K o r e s p o n d a d o :  Unu enskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vortoj) Fr. sv. 0.75. — 
For Ĉiu plia linio ( sfe: IO vortoj) Fr. sv. 0.50.

P e t o j  k a j  P r o p o n o j .  — I n t e r n a c i a  K o m e r c o :  Unu linio (-- IO vortoj) Fr. 
sv. 0.50.

G r a n d a j  a n o n c o j :  Unu kolono-lar£eco: Fr. sv.^2.00 po centimetro, da alteco.

Naciaj prezoj por la 3 kategorioj.
Austrio: Kr. 2000, 2000, 10000. Belgio: Fr. 1.50, I.—, A.-. Britio: S. - 6, -.5. 

1|6. Bulgario: L. IO, 8, 40. ĉeĥoslovaklo: Kr. 2.50, 2.—, 7.50. Danio: Kr. 0.75.
0.50, 2 .- . Estonio: Mk. 15. 15, 40. Finnlando: Mk. 5, 4, 12. Francio: Fr. 1.50
1.—, 4. . Germanio: Mk. IGO, 100, 400. Hispanio: Fcs. t.—, 0.75, 2.50. Hungario: 
Kr. 75, 60, 250. Jugoslavio: D. 4, 3, 15. Italio: L. 2, 2,6. Latvio: Lat. 0.30, 0.25- 
Litovio: Lit. 0.50, 0.50, 2.—. Nederlando: ŭ .  0.35, 0.25. I.—. Norvegio: Kr. 0.80.
0.60, 2 .- . Pollo: Mk. 300, 300, 1000. Portugalio: Esk. 2 .- , 1.50, 5 .- . Rumanio: 
L >8, 6, 25. Ruslando: laŭ tari!» por Germanio. Svedio: Kr. 0.60, 0.40, 1.50. 
Salglando: vidu oficialajn prezojn. Usono kaj Kanado: D. 0.15, 0.10, 0.40.
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a b c d e f g h  

Blanko matas per la 2-a movo.

MALLONGIGOJ: L letero. PK postkapo. PI poŝtkartoj 

6 ilustritaj. PM ' poŝtmarkoj. bfl poŝtmarkoj sur bildflanko. 

k. Ĉ. I. kun ĉiuj landoj. Esp-aĵo Esperantajo.

Atentigo I

La personoj anoncantaj bavas la moralan devon respondi almenaŭ unufoje 
al la ricevitaj petoj, klarigante Ĉu ili deziras aŭ ne deziris daurigi la korespondadon. 
Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la internacia 
korespondado per Speranto.

precipe 
K uriero

a b c d e f g h  

Blanko matas per la 2-a movo.

Teru rajon nomis solvanto kvarmovan sinmaton lastafoje 
publikitan, vane provante ĝin solvi. Por ne turmenti la solv
antojn per operacioj tiom da tempo postulantaj kaj tamen ebligi 
al ili la artan ĝuon, sentatan dum analizado de similaj mult
mova} verkoj, ni publikigas hodiaŭ samtempe kun la supra sin
mato ankaŭ ĝian solvon.

Al la ^akludanta™ ni rekomendas sekvi la solvadon kaj 
atenti pri Ia kaŝita ideo. Oni vidu kiel bele la nigra 

uriero h7 anstatauas la alian nigran Kurieron en lia ofico 
Airmi la Keĝon kontraŭ la Turo e8 , por fine tiumaniere liber
igitan, ĝustan Kurieron uzi ĉe la mata celo. Solvo de N-ro 57: 
I. Te 6 , Kg 8, 2. Cl 5 f-, g X f  5, 3. Te6 -f-. K X e 6, 4. Kc5-f, 
KXc5, 5. Dd4-f, K X  d4 mato.

Solooj de la problemoj:

N-ro 53: I. K d 4, D X  e 6, 2. D a 4 -j-, R d 5, 3. Kc3-j-f
Re4, 4. Da6~K D X a 6 mato.

N-ro 54: I. R b 2, a I, 2. T X  a I, h I, 3. D X  h I mato.

I. Te 4 7— b 4 ktp'.

I. Rd 8 — c 8 ktp.

Alvenis gustaj solooj de la problemoj:

47, 49: V. Svirchevski, Le Kei (Tunis, Afriko); 
Sentis, Grenoble (Franc.); A. Alksnits, Riga 

(Latvio); R. Soloniewicz, Zychlin (Polio); 50: M. Esteban, 
Madrid (Hisp.); S. Kranto, Paris (Krano.)

Korespondo: S-ro SoIoniewicz, Zychlin. Ideon en via verko 
uzis jam E. B. Cook. Hoboken: BI.: R b i ,  Pe 7; Nig.: R a 3, 
Ta 2. Nigro nuligas la ludon per 1. Tb2-j~, 2. Tb4! (Bilgucr 1891.)

Fakaj esprimoj: S-ro Sentis rimarkas, ke pro ekzisto de la 
verbo mati estas ĝuste uzadi sinmato anstataŭ sinmatigo. Plue 
estas rekomendite uzi por la arte verkitaj finludoj la vorton 
etudo. Ni opinias, ke ĝuste oni devus diri finluda etudo, sed 
Sajnas plene sufiĉi simpla finajo. Por la ludado (Partie) oni 
proponas gamon, kiun uzas anglaj ŝakistoj, kaj kiun ankau 
aplikas la muzikarto. La roladon de Verax oni rifuzas 
kaj rekomendas arokon, uzitan en la ^Bildotabuloj* de D-ro 
Dietterle. Kiu estas la opinio de la hakistaro?

N-ro 55: 

N-ro 56:

N-ro 
50, 51, 52:

Aŭstrio.
Bregenz-Vorkloster^Voralberg). — S-ro Hdolf Neuwirtb. mekanikistojRosenstr. ISO,

L. PI.

Wlcn 13/4. — S-ro Josel Kolnhofer, Zehetnergasse 37, PM, PK, Esp.-gazetoj, rifuzas 
senvalorajn PM. Vidu ankau la rubrikon «Petoj kaj proponoj*4.

Wlen VI. S-ro Michael Tuschel, Gumpendorferstr. 39, PM, PI k. ĉ. I.

Wien VII. — S-ro Fran* Dobrozemsky, Halbgasse 3. PM, PI k. ĉ. I.J

Belgio.
~ . ** . :  • .  t  *  *

Antvverpen. —|S-ro ft d. Houhen, Kattenberg 28, Borgerhout, PI, hfi k. ĉ. I.

Britlando.

ChorIey (Lanes.). S-ro W. Brown, “Mayfieldi L, PK, PI, prefere letere. 

Chichester (Sussex). — S-ro Percival L. Ide, 2, Franklin Place, PI, L, bfl.

^Bulgario.

Kramolln (Sevlievsko). - S-ro Vasil P. Dardanov, PI. PK. L k. ĉ. I.

Cehoslovakio.

Pfsek. — S-ro Jan Huttar, Nadrajn! 387, PI, PK, esp-ajo, gaz., monon k. fi. I.

Praha — Kr. Vlnohradv. — S-ro Jaroslav Franck, bankoficisto, Tfrebfzskĉho ui. 8~ 
Nur PM kuti seriozaj filatelistoj. (L, PI, bfl.)

ZeleznA Ruda I. — S-ro Karel Krea, PM k.-ĉ.-I.

Danzig (Liberstato).

Danzig. — S-ro K.Majorkiewicz, instruisto, Pfefferstadl 6, PI, L pri pedagogio,Jesp-a Joj.

Finnlando.

ftntrea k. k. — F-ino /Inna S. Saila, L, PI k._ĉ. I. 

li&iha. — F-ino Helmi fiiraksinen, Kaltimo. ;<.y .

Helsinki. — S-ro Paavo Laaksonen, Punavuorabk 22«C, PI, PM k. ĉ. I.

Muolaa. — F-ino Marita Jappinen, instruistino, Telkk3l3, L, PI k. ĉ. I.

Muolaa. — S-ro Juho ft. P. Suutari, Telkkala, L, P I k. ĉ. I.

Muolaa. — S-ro Toivo Himanen, Telkkala, L, PI k. C. I.

Muolaa. — S-ro Toivo V3h3m&ki, instruisto, TelkkHla. L, PI k. 6.1.

Muolaa. — S-ro Toivo Aliska, Telkkala, L, PI k. ĉ. I.

Teuva. - S-ro V. Pitktinen, ingeniero, PM.

Wuok»enniska Purnujarvi. — S-ro WAinrt Wainio, PK k. ĉ. L

Francio.

Levallois-Perret (Sein.•>. S-ro Antoine Plat. 106 Rue Gravel, PI k. ĉ. I.

Paris. —- S-ro F. Brienne. IO, rue de Belzunce. PI, PM k. ĉ. I.
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Germanio.
Breslau X . - F-ino Gertrud Lindner, Michaelistr. 62, (18-jare). PI k. 11.

Breslau X . -  S-ro Alfons Pache. Matthiasstr. l39,|07-jara),>PI,' PM.

Breslau X. — S-ro Georg Woitas. Oelsnerstr. 11,- (17-jara), PI.

Breslau X. -  S-ro Paul Brieger, Kospothstr. 32,|{I8-jara), PI, PM.

Breslau X. — S-ro Karl Dom , Elbingstr. 19-21, (20-jara), PI. PM.

Breslau X. -  S-ro Joseph Fellmann, N^Adalbertstr.|lI7, (19-jaral,- PI,-bfI, L, PM.

, r bdpmoJonT S"ro GeorK Schmidl' FriesenP,at,:3, «.<l8-jara), PI, ̂ S a n g a s  paperan

B karto“ v 't  T S r°  HellmUt Schmidl’ ' 'rthorna,1“  *>' ;p l- hfl (panoramo,, humor-

« « ^ ‘U-Dresden. -  S-ro fl. w oll. komercisto,;.*. P, PI, L, PM, monerojn, mon- 
biletojn kun eksterlando.

Mŭnchen. -  S-ro A. E. Hahn, B av a r ia *^«» d o, L, PI, bfl, PM-k. « ii. (serioze).

2 PMUk<Sf ,'lh**n>‘ ~  S‘ r°  HU flkber b‘ Ehm' PoS,,ako «05,-lL. PI, bfl, esp-ajoj,

Hispanio.
Nerva (Huelva). -  S-ro Gaudencio V4zquez. komercisto, calle Jaime Vera 26, kun 

komercisfoi el Ciu) lando) deziranta) importi komercejojn en Hispanio.

Hungario.
Budapest. — D-ro K4roly HegedOs, VI. AnkerkBt, PM k/C. I.

S zo ni bal hei y. — S-ro Eugino TOrfik, Templomai**, PI, «porto, lotogratajoj, paper- 
mono, vi. M.

Szombathcly. — S-ro G«?za Kengyel, Fabriko Pohl, PM, PI k. C,jl.

Szombalhely. — S-ino Anna Baloch, varosi adtfbivatal. I., PI k. C.%

Szombathel) . — S-ino Erzsĉbet Brflll, varosi addhivatal, L, PI k .ĉ^l.

jugoslavio.
Darurvar. — S-ro Otto Sobotka, PM, PI k. C/4.

Novi Sad. -  S-ro Francisko Csaŭth. PcteRjeva i  Kazinci) ni. 3, PI, bil, PM k. e. I., 
precipe kun Bul#., Grek., Turk., eksteraŭropo.

Novi Sad. -  S-ro Enieriko SchBnberger, Mileticeva uLlO, PI, bfl^PM.-papermono k.1.1.

Nederlando.
Culemborg. — F-ino J. Streef, Ridderstraat f, PM k. t, I.

Pollando.
Chojnlce. — S-ro Bernard Muievski, gimnaziano, konwikt, PI bil, I. k. L  I. 

Inowroctaw. — F-ino Danuta Czarlinska, Dworcowa 43, PI, PM, papermonon k. C. I. 

Sieradz. — S-ro Jtfzel Szulman, ui. Tadensz Kosciuzko, PI kun ekstereŭropanoj

Rumanio.

C Gerit7a-Furopo'r"  Emeriko KepeS’ ad¥ok8l°- Str. Avram Jancu IO, PM, escepte

r , Srr° / ^ Dud1S’ “Qr0pai PM krom C*ĥ ’ Q*rm- <'*ndas ««onkronadon HM, 8 dol. ati 50 sv. fr.). «

Ruslando.

S i l i s *  Ŝaikin, PreCistenskij PraktiĈeskij Institui, |
I Osloĵenka 38, monbileto), Dor- ka) legomsemoj, PI kun verkoj de naciaj pentristoj.

Svislando.
Ln P ha“**,d f-,,ronds- ~  S*5*,F- Sandstein, rue Leopold Robert 118, PM k ."M _ 

senozaj filatelisto) (escepte Cefi., Hung.).

l-e' Locle. - S-ro Eug. Porre!, l5,.Cr«t-Vaillant, PM. PI, gaz. filatelista} k. C. I.

Lugano. — S-ro Aloysio Cappello, Dir. de la Jurista Societo -La Difesa-, vla Ma- i 
ghetti 2, PI, PK, PM, esp.-ajoj kaj fotografaĵoj (sportoj, belartoj, pejzagoj ktp.).

Ameriko.
- S-ro Jos* Catala, Calle Uriarte 485 Talleres F. C.:S.,

PETOJ KAJ PROPONOJ.

^ 1 ( Ĵ fŬ BĝManĉuĤor Ĉiiito” " 40 S#liS*V' nunUra»H!- P ° 'u  restante, Novij Gorod,

Esperantejo!!! tiuspecajn germanlingvajn librojn, eldonon de esp.-libroj. prizorgas 
__Preci»*Sudgerm ana EspTanto-ETdonejo Oakar Ziegler. Deisenbofen b. Mtlnchen.

..Esperanto4*. N-rojn 239 ĝis 244 (1920), 246 gis 255 (1921), 257 gis 268 (1922)
venda»  Jan Hutter. Ptsek, NAdraini 387, ĉeĥoslovakio.

f  Baletistoj. Mi prizorgas Ciujn germanajn postmarkojn neuzitajn.Moveblajn Cela 
postume,o n- samprezo plus IO proe. kaj «O kosto j, kontraa bankbiletoj de via 
landa, akceptante ĝin It la tagkurzo. R. Hoeber, Mannheim, Germanio.

Filatelistoj. Sendu al ini per letero 25-100 PM malsamajn el via lando, mi tni 
sendos al vi la samkvanton el Japanio. K. Munakata. Fukuoka kotogakko. Fukuoka,

Filatelistoj. Konfrati 50—200 PM de via lando, mi sendo* la saman kvanton dc 
Germanio, adreso ?

.P*F\ d® ,a P?Slelspezoj mi sendas al ĉiu samideano belajn 
ial kaj alilandaj PM por vidajo kaj komisia vendado. Postulu 

prezaron pn  austriaj PMI Mi ankaŭ ametas PM. se la prezoj estas moderaj! 
Skribu tu,, far mia provizo de belaj malmultekostaj PM «stos baldaŭ elCerpita.W T --------- ------------ r  W  y  I I I I  U

p* Baart de ia Faille, en /Irnhem (Nederlando) varme re
k o m e nd as  la rilatecon de S-ro Boris Kavalftiev, Tirnovo, Bulgario.

Filatelistoj. PM kaj mi interianj iau Vvert, Zu m Stein. M icŬL kua
seriozaj filatelistoj, ankaŭ tre malkare vendas. Mi deziras ricevi lastajn numerojn 
de platei, kaj esp. tfa k o j. interianfte mi sendos PM. Jaroslav Mendik, P.dha II 
Mariansk6 2, Ĉehoslovakio.

■«■i». ................ . .....  ■■ •• ni-i.t.ff- -r  — ' - j l i f i *  i ^

f lirte U stoi. intertangas IO PM Ĉeĥoslovakajn, diversaj serioj por Ia sama 
nombro k. t . I. (ne Germanio kaj /iŭstrio) Jaroslav Svoboda, studento, Praha VII 
Schnellova 29.

Filatelistoj. Poltmarkojn rumanajn kronumajn plan «arie liveras kontraa 3 « tA ĝ S  
ati 15 svisaj frankoj S-ro Leo Soltiskij Ce S-ro J. Giuglva. Bucuresti, Str. Carol 

KiDavila 85. Ĥumanio.

Filatelistoj. Kompletan serion da rumaniaj kronuma) pontoarko) (valoroj: 6.—,
3.—, 2.—, I.—, —.50, -  .25, -  .05 leoj) por 2 dolaroj, serion sen la valoro de 6.— leo 
por I dolaro sendas: rtrmin Szigete Pieta Regina Maria 4 (Levay-c«g). Oradja- 
Mare, Rumanio.

I ’  -------------i .  . . . . . . .  ------------------------- r ---------- ----------  _ t  .........................  ___________  .

FotogralaJoJ I Mi deziras interkonatigi kun gesinjoroj, kiuj deziras interkanta PM, PI, 
vida Jojn ktp., sed ne portretojn kaj mi sendas reciproke fotografa Jojn, ankaŭ faritajn

_ 5 “r "««tkampol Korfimi Marjovs«ky de Nemesvid, Budapest V III, H«vic*ky u. 9. U 6.

K!u deziras aĉeli gazetkolekton interesplenan (20 div. ekzpl.) por gmk. 3000.--> 
Skribu al S-ro Erich LUer, Del. de UEA, Helmstedt, Henkeslr. 36. Germanio.

Klo ne estas necesa por vi mem (malnovaj gazetoj kaj (urnaloj) bonvolu sendi al 
„fc»peranta Studentaro . Government Normal College. Canton China, ĉar studentoj 
tre bezonas legi pri nia movado, sed Ui ne povas aboni al Ciuj eldonoj.

' I  ~ < i ^ i f i r r  i i i  i  ̂ — i.»» ■■ ---------------- -- . [ i ! j | r  -f, f- |  [ i _i _ . !_ .r im .i r .Trr,

Knabina Lernejo en Rougemont Vaud, Svisio. Rapida kaj facila lerno de Iranca 
lingvo ka, stenografio (3-6 monatoj). Mastrumado. Itala, angla lingvoj, sportoj. 
Aer kurace^ por brustmalforteco. Lakta dieto. 100-150 fr. Direktoro: S. S a a » .

Malkarigis la hungaraj artaj membrodafoj. Petu proponon de P. H a ik a i .  Buda-
_ .pati V», naios u. 15. Provoj por sv. fr. 8. aŭ IO.—. Debiligu per ties prezoj!

Novaj Noveloj aperis el la hungara literaturo Irad. de Kalocsay. Prezo I resp,- 
kup.; 4 por I «v. fa- aŭ egalvaloro. P. BalMnyi, Budapest VI, Majos u. 15. Por 
I sv. Ir. 4 diversa) libroj.

Plumdesegnalaj Kontraŭ 2 lii., I guld., 2 sv. K r . I PMO, I yen, 2 pesetoj, 2 .v  ir.

tii- «u i. ’ “ u '?,ero m* ^ ndo* 2 *«•« belajn plumdesegna Jojn rekomendiU.
/lli /lkber b. hhm, Postfako 105, Zittau, Germ.

Buenos-Aires (/irgentino). - 
PM rekomendite.

Buenos-Airc» (flrgentino). -  S-ro Juan Navarro, Calle S. Martin 485 Talleres F. C. S. 
PM rekomendita.

Moundsvllle W. Va (Usono). -  S-ro Herbert M. Scott, 1312 Purdy Ave. kun- 
l  i redaktoro de Amerika Esperantisto. PM, pretere kun malnovaj Hotelistoj aŭ 

ekstereŭropanoj. Nepre ne sendos unue.

Aŭstralazio.
Sam aran* (Java). — S-ro Liem Tjong Hie. juna studento, Kranggan Wetan 19 21, 

k. I. I. ge,unuto) L, PI, PM, tulajoj kaj parolatoj.

Azio.

fUpi?°PM kf£P" ni0)' ~  S^ °  K' Munakata- Fukuoka kotogakko. !9-jara studento. 

Kioto (Japanio). S-ro Takeo (Karakaŭa, Dai - 3 - kotogakko. PI, PM, >sp-a)oj,

Osaka (Japanio). -  S-ro-Hiro»! N agarie  Osakafĉoĉiku'Banko, FuJimi-maCi, PI, PM

*• S"” ™- “““ >»«“ ■> «to— »««».

T W » 1,22 •loeui.-k», n  L, .M , e« „

Sciencistoj. Mi proponas arangi grupon por lari vojegon lra Eŭropo kaj Ameriko
por la scienca celo. I-ok o por kunveno eston Leipziga Foiro, marto 1923. Detaloj

r
 vojago Iau la adreso: Rostov-Don, Ruslando, Instituto Komerca, al S r a  
____ T. Samojlenko.

Senkulpigoj. S-ro Marius Vari Reck. Chaussee 221, Haine-Sl. Pierre, Belgio, petas 
pardonon de sia, korespondantoj, ter li ne povis atenti la ricevitajn korespondejo)» 
P™ d,vental malhelpoj. U  penos respondi al Ciuj tuj kiam liaj okupoj Uon permesos.

*.. . lp ............. «Sam . — - - - m W

JU N U LA  KORESPONDADO fj
II

Por Cl tiu rubriko rezervata al junuloj maksim um e 17-JaraJ oni bonvolu indiki
Ia agojn.

" K s n a ?  s s i - i s c a  ^ -

K r “ b " s * ‘ '  k , i  4 0

Virinoj ! Mi deziras interkonatigi kun bala virino en iu ajn fako de scienco aŭ arto 
Korne! Mar,ovszky, Budapest V ili, Reviczky u. 9. L 6.

^ r t t V L  Ul“‘ , pri *°r,°  d* kara am'ko, V. V. Za v jato v -  iam en
Oinsk, Siberio, ka, edzino en Tomsk -  petas W. Brown, “Mayfi«ld", ChorIey, Angl.

IN T ERN A C IA  K O M ERCO
Bonbonujojn metalajn (korbetojn) por sukerajistoj. eokoladlabrikoj mi labrikas.

al* w V f J ;  ‘it* J '  i * ! 5 *V- ,r- S* "du en "'«-><<>'» leteroJo—1 F« * .  K nkan, Langegasse 233 [Celsiovakio J. ___

- i* « P « « n ta d o  -  Eksporto. Schernikau & CoJ&hleusenstr. 4, Frankfurt 
a. Main (Germanujo), firmo fondita en 1902, peras tiuspecajn negocojn, korespondas 

JM pta , esperant», france, germane, itale. Posedanto estas malnova samideano.

Rozoleo natura garantiite sendata poltasekurite en b<,teletoj de IO gramoj neto

g jL ^^ r tL g  s a a * ,r; * - “ *■ 

r^ t s L S s ^ ^  ga  v zzsz j j ^ 7

Belajn svisajn brodaĵojn, la kilogramo 50 Frankoj svisa 
valoro, sendas kontraŭ enpago de tiu-ĉi sumo

Charles Weyermannt Rorschach, Svisio.



SPECIMENA FOIRO
14— 24 aprilo 1923

Prezentas la plej favoran okazon dokumentigi pri la svisa 
produktado kaj sin provizi per unuakvalitaj komercaj.

.... ......  Prospekto en Esperanto aperis! ---zzt-t

Informojn donas

la Foiroficejo en Basel (Gerbergasse 30), 

la Svisaj Konsulejoj kaj la Svisaj Komercaj Cambroj

SHARP
F ra tu lo  cle ta B rita  E speran to-asoc io ,

A socia M em bro  Inst. C iv ila j Ingen ie ro j, M em bro  lns t. F lŭ tom ob ila j Ingen ie ro j

rajtigita patentagento
231, Strand,RONDON W.;C. 2

volonte korespondos kun samprofesianoj alilandaj pri profesiaj 
aferoj,

patentoj, desegnoj, fabrikmarkoj
kun la celo disvastigi la uzon de Esp. en ilia intern. koresp.

La C. O. de UEA, 12 Bd. du Theatre, Gen&ve,
deziras aĉeti la verkon de Coutural & Le au:

Histoire de la Langue Universelle.
Korespondos esperante

La Nova Edukada Movado por Mondpaco 
per Kooperativa Rekonstruado.

Por tiuj kiuj volas servi sen mona rekompenco.


